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كلمح معايل مدير اجلامعح
اضتهد هلل وحده ،والصالة واللالـ لى ن  ا ب ي عدده ،وعدد:
تويل حكونتنا الرشيدة عقيادة خادـ اضترنُت الشريفُت اظتىك سىهاف ع لبدالدزيز حفظو اهلل ،وويل لهده
األنُت صاحب اللهو اظتىكي األنَت :ػتهد ع بايف ع لبدالدزيز ،وويل ويل لهده صاحب اللهو اظتىكي األنَت:
ػتهد ع سىهاف ع لبدالدزيز ،التدىيم عالغ الدناية وا اىتهاـ؛ إنتابًا ننها عدوره الكبَت يف التنهية الشانىة لىهجتهع،
ويف إلداد الكفاءات اظتؤىىة والقادرة لى إدارة قطالاتو عكفاءة واقتدار.
ولى ىذا النهج الرشيد سارت اصتاندات اللدودية وننها جاندة اظتىك خالد ،فابطىقت لازنة لى حتقيق
تطىدات قادة ىذه البالد اظتباركة يف تطوير نلَتة التدىيم الدايل ،والدناية عطالب الدراسات الدىيا ،ن خالؿ توفَت
كافة اإلنكابيات ،وتذليل كل الصدوعات ،والدهل لى تطوير وتيلَت اإلجراءات التنظيهية اليت تقودىم إىل بتائج
لىهيو نتهيزة.
نرجدا
ون ىذا اظتنطىق قانت اصتاندة ؽتثىة يف لهادة الدراسات الدىيا عإلداد ىذا الدليل اإلجرائي؛ ليكوف ً

شانالً لىكىيات اظتدنية ،واألقلاـ الدىهية ،والطالب والطالبات ،نتضهنًا اإلجراءات األكادنتية واطتطوات التنظيهية
نتر هبا الطالب خالؿ ندة دراستو ،عدءًا ن التق ّدـ عطىب القبوؿ ،ووصو اً إىل اإلجراءات
يف ؼتتىف اظتراحل اليت ّ
التخرج ،وكل ذلك ن أجل تيلَت وتلريع اإلجراءات التنظيهية واضتركات
اظتتدىقة مبنح الدرجة الدىهية ،واستالـ وثيقة ّ
األكادنتية ألعنائنا وعناتنا طالب وطالبات الدراسات الدىيا.
وهبذه اظتناسبة يلرين أف أتقدـ عالشكر والتقدير لىزنالء يف لهادة الدراسات الدىيا لى نا عذلوه ن جهد
إلخراج ىذا الدليل ،سائالً اهلل تداىل لىجهيع التوفيق واللداد.

معالي مدير الجامعة
أ.د .فالح بن رجاء اهلل السلمي
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كلمح سعادج وكيل اجلامعح للدراساخ العليا والثحث العلمي
ليس خافيًا لى أحد ذلك الدلم غػَت ادػدود الػذي تتىقػاه حركػة التدىػيم يف ؽتىكتنػا ال اليػة  ،ونػا يوليػو خػادـ
اضترنُت الشريفُت اظتىك سىهاف ع لبدالدزيز حفظو اهلل ،وويل لهػده األنػُت صػاحب اللػهو اظتىكػي األنػَت ػتهػد عػ
بايف ع لبدالدزيز ،وويل ويل لهده صاحب اللهو اظتىكي األنَت ػتهد عػ سػىهاف عػ لبػدالدزيز حفظهػم اهلل ،نػ
اىته ػػاـ ع ػػالتدىيم اصت ػػاندي لهون ػػا والدراس ػػات الدىي ػػا لىػ ػ جه ػػة اطتص ػػوص؛ ع ي ػػة ا ارتقػ ػاء مبل ػػتوى البح ػػع الدىه ػػي
والدراسػػات الدىيػػا ،لىوصػػوؿ إىل ريػػادة لاظتيػػة ،ودتيػػز حقيقػػي يف عنػػاء غتتهػػع اظتدرفػػة ،ن ػ خػػالؿ تقػػدمي ع ػرانج نتهيػػزة
لىدراسات الدىيا ،وإبتاج البحوث اإلعدالية اليت ختدـ الدي والوط واجملتهع ،وتلهم يف عناء اقتصاد اظتدرفة ،والشراكة
ادىية والداظتية الفالىة ،والتوظيف األنثل لىتقنية ،وإكتاد عيئة ػت ّفزة لىتدىيم واإلعداع الفكري.
ولى ىذا النهج تلد وكالة اصتاندة لىدراسات الدىيػا والبحػع الدىهػي عاندػة اظتىػك خالػد ،وف ًقػا لتوجيهػات
ندايل وزير التدىيم ،وندػايل نػدير اصتاندػة؛ لالرتقػاء عالدراسػات الدىيػا نػ جهػة ،وتيلػَت وتلػريع اإلجػراءات التنظيهيػة
لى طىبة الدراسات الدىيا نػ جهػة أخػرى؛ ع يػة الوصػوؿ إىل دور ريػادي ذي لهػق إقىيهػي وعدػد لػاظتي ،ودتيػز ثػي
وندػػريف ،وإسػػهاـ غتتهدػػي فالػػل ؿتػػو جػػودة تنافلػػية ،والدهػػل لى ػ تػػوفَت عيئػػة أكادنتيػػة لتدىػػيم لػػايل اصتػػودة ،وإؾتػػاز
البحوث اإلعدالية ،وتوظيف أنثل لتقنيات اظتدرفة.
نرجد ػا ش ػػانالً لىكىي ػػات اظتدني ػػة واألقل ػاـ األكادنتي ػػة
ون ػ ى ػػذا اظتنطى ػػق ك ػػاف ى ػػذا ال ػػدليل اإلجرائ ػػي؛ ليك ػػوف ً
والطالب والطالبػات ،نتضػهنًا كافػة اطتطػوات التنظيهيػة واإلجػراءات األكادنتيػة يف ؼتتىػف نراحػل الدراسػة الػيت نتػر هبػا
طالب الدراسات الدىيا؛ وذلػك كىّػو حرصػاً نػ اصتاندػة ؽتثىػة يف وكالػة اصتاندػة لىدراسػات الدىيػا والبحػع الدىهػي لىػ
اإلؾتاز األكادنتي والبحثي اظتتهيز ،ن خالؿ رؤيتها اطتاصة يف ا ارتقاء هبذا اصتابب عشػقيو اظتتدىػق عػالطالب وألضػاء
ىيئة التدريس ون يف حكههم لى اللواء ،وذلػك نػ خػالؿ الدهػل لىػ تػوفَت بظػاـ إداري فالػل يلػالد يف سػرلة
وتيلَتا لى الطالب يف ندرفة كافة اإلجراءات اظتتدىقة عو ن جهة أخرى.
اإلؾتاز وإثراء اظتدرفة ن جهة،
ً
وهبذه اظتناسبة يلرين أف أشكر ندايل ندير اصتاندة لىػ دلهػو غػَت ادػدود ،ونػا يبذلػو نػ جهػود يف ا ارتقػاء
عدهل وكالة اصتاندػة لىدراسػات الدىيػا والبحػع الدىهػي ،كهػا أشػكر كافػة الػزنالء الػذي سػاقتوا يف إخػراج ىػذا الػدليل،
سائال اهلل تداىل لىجهيع التوفيق واللداد.
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
د /ماجد بن عبدالكريم الحربي
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كلمح سعادج عميد الدراساخ العليا
حترص لهادة الدراسات الدىيا عاندة اظتىك خالد لى تقدمي أفضل اطتدنات لطالب وطالبات الدراسات
الدىيا يف نرحىيت اظتاجلتَت والدكتوراه ،وتذليل كافة الدقبات أنانهم ،وتلد جاىدة لتهيئة الظروؼ اظتناسبة عتم،
وإحاطتهم عكافة أبواع الرلاية وا اىتهاـ؛ رغبة ننها يف حتقيق آناعتم ،والوفاء اجاهتم.
وحرصنا ننّا لى أف تكوف إجراءاهتم نبنية لى أسس أكادنتية صحيحة ،ووفق ننهجية سىيهة يف كل
نتروف هبا ،فقد قانت الدهادة عإلداد الدليل اإلجرائي؛ حتقي ًقا صتودة األداء ،وسديًا لىتطوير
اطتطوات واظتراحل اليت ّ
النولي ،ولوبًا لىطالب لالرتقاء عو إىل ألى درجات التهيّز الدىهي.
وىذا الدليل لبارة ل نرشد لاـ ونرجع نهم تلتدُت عو الكىيات اظتدنية واألقلاـ الدىهية وألضاء ىيئة
التدريس لتليَت إجراءات طىبة الدراسات الدىيا ،وإؾتاز ألهاعتم ،وحتقيق أىدافهم خالؿ ندة دراستهم ،مبا يكفل عتم
اللَت يف دراستهم لى ؿتو لىهي وننهجي واضح.
ويتضه يف ثناياه :أىم اإلجراءات التنظيهية واضتركات األكادنتية اطتاصة عطىبة الدراسات الدىيا ،ونا يتدىق
ونرورا عكل
هبا ن الىوائح اظتنظهة لىدراسة ،وقوالدىا التنفيذية ،والضواعط واآلليات ذات الدالقة ،عدءًا مبرحىة ال َقبوؿ ً
اطتطوات اإلجرائية خالؿ ندة الدراسة ،وابتهاءً مبنح الدرجة الدىهية واستالـ وثيقة التخرج.
وهبذه اظتناسبة أتقدـ عالشكر والتقدير ظتدايل ندير اصتاندة أ.د فاحل ع رجاء اهلل اللىهي ،وللدادة وكيل
اصتاندة لىدراسات الدىيا والبحع الدىهي د .ناجد ع لبدالكرمي اضتريب ،لى دلههم اظتتواصل واىتهانهم الدائم
لهونا وأىداؼ وتطىدات لهادة الدراسات الدىيا لى وجو
عالدهادة ،وحرصهم لى حتقيق أىداؼ اصتاندة
ً
اطتصوص ،ونتتد الشكر صتهيع اإلخوة وكالء الدهادة واظتوظفُت واظتوظفات لى حرصهم لى الدهل وتفابيهم يف
سبيل النهوض مبهاـ الدهادة ونلؤولياهتا جتاه طالب الدراسات الدىيا عاصتاندة .
ولهادة الدراسات الدىيا وىي تقدـ ىذا الدليل عدد أف عذلت فيو الكثَت ن اصتهد والوقت لتأنل ن أعنائها
وعناهتا الطالب والطالبات أف يىتزنوا مبا فيو ،وأف يلتدينوا عو يف رتيع نراحل دراستهم.
وفق اهلل اصتهيع لكل خَت ،واضتهد هلل رب الداظتُت ،،،
عميد الدراساخ العليا

د .أمحد تن حييى آل فائع
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حرصا ن الدهادة لى حتقيق أىدافها ،والقياـ مبهانها ،وتليَت ألهاعتا عطريقة صحيحة ،قانت عإلداد ىذا
ً
ونوجها صتهيع اظتلتفيدي ن  :أقلاـ الدهادة ،والكىيات اظتدنية ،واألقلاـ
نرشدا
الدليل اإلجرائي اظتختصر ،ليكوف ً
ً
الدىهية ،وألضاء ىيئة التدريس ،والطىبة ،عل ولكل ن لو لالقة عاظتلَتة الدىهية لطالب وطالبات الدراسات الدىيا
يف اصتاندة.
وىو يف اضتقيقة نلته ٌد ن الالئحة اظتوحدة لىدراسات الدىيا وقوالدىا التنفيذية عاندة اظتىك خالد،
واإلجراءات التنظيهية اظتتبدة لكل لهىية وحركة أكادنتية ،إضافة إىل غتهولة ن األبظهة والىوائح اليت يقرىا غتىس
اصتاندة أو غتىس لهادة الدراسات الدىيا عاندة اظتىك خالد.
وىذا الدليل يتضه رتىة كبَتة ن اإلجراءات التنظيهية واضتركات األكادنتية اليت لتتاجها طالب الدراسات
الدىيا أثناء نلَتتو التدىيهية عاصتاندة ،ولتتوي لى ندىونات نههة ،عدءًا ن طىب ا التحاؽ عربانج الدراسات
الدىيا ،وابتهاء مبنح الدرجة الدىهية ،ون ذلك :شروط القبوؿ ،ونتطىبات التلجيل ،وبظاـ الدراسة ،والتأجيل
واضتذؼ والفرص اإلضافية ،والتحويل ،وا اختبارات ،واإلشراؼ لى الرسائل الدىهية ونناقشتها ،واإلجراءات اظتالية،
كل ذلك ن أجل تقدمي خدنة ؽتيزة يلتطيع اظتلتفيد ن خالعتا أف يتدرؼ لى الىوائح
وننح الدرجة الدىهية ،و ّ
واألبظهة واإلجراءات التنظيهية ،عطريقة ننظهة ،وعأسىوب نيلر.
وإبنا إذ بضع ىذا الدليل عُت أيدي طالعنا وطالباتنا يف الدراسات الدىيا لنلأؿ اهلل تداىل عتم الدوف والتوفيق،
وبأنل ننهم أف يىتزنوا مبا جاء فيو ن لوائح وتدىيهات؛ ن أجل أف يلَتوا يف دراستهم وفق ننهج لىهي وإداري
واضح.

مع دعائنا للجميع بالتوفيق والنجاح ؛؛
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رؤيح عمادج الدراساخ العليا ورسالتها وأهدافها
رؤية العمادة:

حتقيق دور رائد يف عرانج الدراسات الدىيا مبا لتقق التنافس الدىهي واظتدريف لى اظتلتوى ادىي والداظتي.

رسالة العمادة:

الدهل لى إكتاد عيئة أكادنتية ترتقي عربانج الدراسات الدىيا والبحوث الدىهية واإلعدالية وف ًقا ظتدايَت اصتودة ،مبا
يتوافق نع خطط التنهية واحتياجات اجملتهع.

أهداف العمادة:

ٔ) الدناية عالدراسات الدرعية واإلسالنية والتوسع يف بشرىا.
ٕ) اإلسهاـ يف إثراء اظتدرفة اإلبلابية عشكل لاـ ل طريق الدراسات اظتتخصصة والبحوث الدىهية والتطبيقية
اصتادة.
ٖ) استقطاب الطالب اظتتهيزي ن زتىة الشهادات اصتاندية ظتواصىة دراساهتم الدىيا يف اصتاندة.
ٗ) إلداد الكفاءات الدىهية واظتهنية اظتتخصصة ،وتأىيىها لىدهل يف اجملا ات اظتختىفة.
٘) تطوير الكفاءات الدىهية ودفدها إىل اإلعداع وا اعتكار ،وتشجيع البحع الدىهي وتوجيهو ظتداصتة قضايا
اجملتهع اللدودي.
 )ٙاإلسهاـ يف حتلُت عرانج اظترحىة اصتاندية ،لتحقيق التكانل نع عرانج الدراسات الدىيا.
 )ٚحتقيق التداوف نع اصتاندات واظتراكز البحثية اظتتهيزة يف عرانج الدراسات الدىيا.
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تعلميـات هممة:
جادا يف دراستو ،ولى
ٔ) يىزـ كل ن التحق عالدراسات الدىيا أف يلتشدر اظترحىة اليت ىو فيها ،وأف يكوف ّ
قد ٍر ٍ
كانل ن اظتلؤولية.
نىها عنظاـ الدراسة حلب نا جاء يف الالئحة اظتوحدة
ٕ) كتب لى طالب الدراسات الدىيا أف يكوف ً
لىدراسات الدىيا وقوالدىا التنفيذية.
ٖ) لى كل طالب أف يىتزـ عاألبظهة والىوائح والقرارات والتدىيهات اصتاندية.
ٗ)  ا يُدذر الطالب عاصتهل عأبظهة اصتاندة ولوائحها يف حاؿ ارتكاعو أي ؼتالفة.
٘) يىزـ كل طالب قبل إجراء أي طىب أكادنتي أف يدود إىل  ائحة لىدراسات الدىيا وقوالدىا التنفيذية؛ ليتدرؼ
لى نا يناسبو ن إجراء.
نتاعدا لوضدو الدراسي واألكادنتي لى نوقدو الشخصي يف النظاـ األكادنتي
 )ٙلى الطالب أف يكوف ً
عاستهرار.
 )ٚلى رتيع اظتلتفيدي التقيد مبا جاء يف ىذا الدليل.
 )ٛينب ي ا اىتهاـ عإرفاؽ اظتلتندات اظتطىوعة يف كافة اإلجراءات األكادنتية اليت تضهنها ىذا الدليل.
 )ٜلى رتيع اظتلتفيدي نرالاة نا قد يلتجد ن إجراءات تنظيهية أو يطرأ ن تدديالت لى ىذا الدليل؛
دائها إىل نلايرة التطورات األكادنتية والتنظيهية يف اصتاندة ويف غَتىا ن اصتاندات
حيع إف الدهادة تلد
ً
هبدؼ الوصوؿ إىل أفضل اطتدنات وأيلرىا لى اظتلتفيد.
كل نا مل يرد لو ذكر يف ىذا الدليل فَتجع فيو إىل الالئحة اظتوحدة لىدراسات الدىيا وقوالدىا
ٓٔ)
التنفيذية عاندة اظتىك خالد.
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املراحل التي مير تها طالة الدراساخ العليا:
ٔ) التق ّدـ عطىب ال َقبوؿ إلكًتوبيًا خالؿ الفًتة الزننية اظتدى لنها ن قِبل لهادة الدراسات الدىيا.
ٕ) إجراء اختبارات اظتفاضىة واظتقاعالت الشخصية اليت جتريها األقلاـ الدىهية.
ٖ) القبوؿ النهائي ،وننح الرقم اصتاندي .
ٗ) تلجيل اظتقررات الدراسية ،وا ابتظاـ يف الدراسة.
٘) تديُت اظترشد الدىهي.
 )ٙا اختبار الشانل لطالب نرحىة الدكتوراه.
 )ٚالتقدـ مبشروع الرسالة عدد اجتياز(ٓ٘ )%لى األقل ن اظتقررات الدراسية ،ومبددؿ تراكهي  ا يقل ل
جدا).
(جيد ً
 )ٛإقرار نوضوع الرسالة يف القلم الدىهي اظتختص ،وتديُت اظتشرؼ.
 )ٜتلىيم الرسالة عدد ا ابتهاء ن إلدادىا.
نناقشة الرسالة الدىهية عدد التهاد صتنة اظتناقشة ن لهادة الدراسات الدىيا.
ٓٔ)
صدور قرار غتىس اصتاندة مبنح الدرجة الدىهية عدد ا ابتهاء ن نتطىباهتا.
ٔٔ)
إحضار إخالء الطرؼ ،واستالـ وثيقة التخرج.
ٕٔ)
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الفصل األول :ال َقبول

(*)

القبول (شروطو ،وإجراءاتو ،والمستندات المطلوبة):
أوالً :اللوائح ذات العالقة بال َقبول:

نص ـ المــادة ( )31ن ػ  ائحػػة الدراسػػات الدىيػػا لى ػ أف غتىػػس اصتاندػػة ىػػو َن ػ لت ػ ّدد ألػػداد الطػػالب الػػذي
سػػيتم قبػػوعتم سػػنويًا يف الدراسػػات الدىيػػا ،عنػػاء لى ػ توصػػية غتىػػس لهػػادة الدراسػػات الدىيػػا ،واق ػًتاح غتػػالس األقلػػاـ
والكىيات.
الشروط العامة لل َقبول:

وفقاً للمادة ( )31فإبو يشًتط لىقبوؿ يف الدراسات الدىيا عصفة لانة نا يأيت:

ٔ -أف يكوف اظتتقدـ سدوديًا ،أو لى ننحة رشتية لىدراسات الدىيا إذا كاف ن غَت اللدوديُت.
ٕ -أف يكوف اظتتقدـ حاصالً لى الشهادة اصتاندية ن جاندة سدودية ،أو ن جاندة أخرى ندًتؼ هبا.
ٖ -أف يكوف حل اللَتة واللىوؾ ،و ائ ًقا طبيًا.
ٗ -أف يقدـ تزكيتُت لىهيتُت ن أساتذة سبق عتم تدريلو.
٘ -نوافقة نرجدو لى الدراسة إذا كاف نوظ ًفا.
 -ٙاألصل يف دراسة الدكتوراه التفرغ التاـ ،وكتوز جملىس اصتاندة ا استثناء ن ذلك نىت دلت اضتاجة لذلك.
وجملىس كل جاندة أف يُضيف إىل ىذه الشروط الدانة نا يراه ضروريًا.
وفــي المــادة ( )31يشػػًتط لىقبػػوؿ مبرحىػػة (اظتاجلػػتَت) حصػػوؿ الطالػػب لىػ تقػػدير (جيػػد جػ ًػدا) لىػ األقػػل يف
اظترحىة اصتاندية ،وكتوز جملىس لهادة الدراسات الدىيا قبوؿ اضتاصىُت لى تقػديػر (جيد نرتفع).
كها كتوز جملىس لهادة الدراسات الدىيا عناءً لى توصية غتىس القلم وتأييػد غتىػس الكىيػة قبػوؿ اضتاصػىُت لىػ
تقدير (جيد) يف عدض الربانج اليت لتددىا غتىس اصتاندة ،لػى أ اا يقل ندػدؿ الطػالب ل (جيد ج ًػدا) يف نقػررات
التخصص ظترحىة البكالوريوس.
وجملىس لهادة الدراسات الدىيػا عنػاء لىػ توصػية غتىػس القلػم ،وتأييػد غتىػس الكىيػة ،إضػافة شػروط أخػرى يراىػا
ضرورية لىقبوؿ .
(*) تُصدر عمادة الدراسات العليا سنوياً دليالً لل َقبول يتضمن كل ما يتعلق بو من إجراءات ،فليراجع.
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وجاء في المادة ( )36أبػو يُشػًتط لىقبػوؿ مبرحىػة (الػدكتوراه) ،اضتصػوؿ لىػ تقػدير (جيػد ج ًػدا) لىػ األقػل يف

نرحىة اظتاجلتَت إذا كابت ن جاندة دتنحها عتقدير.
وجملىس لهادة الدراسات الدىيػا عنػاء لىػ توصػية غتىػس القلػم ،وتأييػد غتىػس الكىيػة ،إضػافة شػروط أخػرى يراىػا
ضرورية لىقبوؿ.
وفي المادة (  :)10ا كتوز لىطالب أف يىتحق عربباغتُت لىدراسات الدىيا يف وقت واحد.
ثانيًا:إجراءات ال َقبول والتقديم:

ٔػ تتوىل لهادة الدراسات الدىيا يف كل لاـ التنليق نع الكىيات واألقلاـ اظتختصة لرفع توصياهتا عالربانج اظتتاحة،
وألداد الطالب اظتقًتح قَبوعتم يف كل عربانج ،وشروط القبوؿ اإلضافية اطتاصة هبا.
ٕػ تقوـ لهادة الدراسات الدىيا عاإللالف ل الربانج اظتتاحة والشروط الواجب توفرىا يف اظتتقدنُت ،واظتلتندات
اظتطىوعة لاللتحاؽ؛ عناء لى نا يرفع إليها ن الكىيات ،قبل عداية التقدمي عأسبوع لى األقل.
ٖػ يكوف التقدمي ل طريق البواعة اإللكًتوبية ،وخالؿ اظتدة الزننية اظتدى لنها ن قِبل الدهادة.
ٗػ ترفع الوثائق واظتلتندات اظتطىوعة لى البواعة اإللكًتوبية اظتخصصة لىقبوؿ ،غتهولةً يف نىف (.)pdf
٘ػ عدد ابتهاء فًتة القبوؿ تقوـ لهادة الدراسات الدىيا عتدقيق البيابات والتأكد ن استيفاء الشروط.
ٙػ يتم إرساؿ وثائق اظتتقدنُت لىكىيات ،وتتوىل األقلاـ الدىهية التأكد ن ابطباؽ الشروط واستيفاء الوثائق.
ٚػ تتوىل األقلاـ الدىهية اظتفاضىة عُت اظتتقدنُت عناء لى نا حتدده ن اختبارات ونقاعالت ،ون درجات وبلب
وندايَت لىهفاضىة عُت اظتتقدنُت ،كل قلم مبا يناسب طبيدتو.
 ٛػ يُى ػ طىػػب القبػػوؿ لىطػالب الػػذي إ إعالغهػػم عالًتشػح لىقبػػوؿ ،ومل لتضػػروا إلكهػػاؿ إجػراءات قَبػػوعتم يف اظتواليػد
ادددة ،أو تأخروا ل ا اختبارات اظتقررة أو اظتقاعىة الشخصية.
ٜػ تدتهد بتائج اظتفاضىة عُت اظتتقدنُت يف غتالس األقلاـ والكىيات اظتدنية قبل رفدها إىل لهادة الدراسات الدىيا.
ٓٔػ ترفع النتائج النهائية لىهفاضىة إىل لهادة الدراسات الدىيا؛  التهادىا.
ٔٔػ يتم استيفاء عقية نتطىبات وإجراءات القبوؿ لىرببانج كالتفرغ ونوافقة جهة الدهل وؿتوقتا.
ٕٔػ ترسل لهادة الدراسات الدىيا أشتاء اظتقبولُت هنائيًا إىل األقلاـ الدىهية.
ٖٔػ إصدار الرقم اصتاندي ،وطبالة البطاقة اصتاندية.
ٗٔػ البدء يف تلجيل اظتقررات آلياً يف األسبوع األوؿ ن الدراسة.
ػ ػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػػ

*جميع ىذه الخطوات والمراحل تتم وفق جدول زمني معتمد من عمادة الدراسات العليا .
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ثالثاً :المستندات المطلوبة

ٔ .طبالة طىب التقدمي عدد ا ابتهاء ن تدبئتو ،وا احتفاظ عرقم الطىب.
ٕػ صورة نص ّدقة ن وثيقة التخرج.
ٖػ صورة نص ّدقة ن اللجل األكادنتي.
ٗػ تزكيتاف لىهيتاف ن أستاذي ن ألضاء ىيئة التدريس سبق عتها تدريلو.
٘ػ صورة ن اعتوية أو جواز اللفر ل َت اللدوديُت أو دفًت الدائىة لىطالبات.

ٙػ شهادة التوفل أو نا يدادعتا لىهتقدنُت لى الربانج اليت تشًتطها ،نع حتقق الدرجة اظتطىوعة لكل عربانج.

ٚػ شهادة قدرات اصتانديُت الدانة لىربانج اليت تشًتطها ،نع حتقق الدرجة اظتطىوعة لكل عربانج.
ٛػ نوافقة صاحب الصالحية يف جهة الدهل اليت يتبع عتا اظتوظف نوافقة صرلتة عا ابتظاـ يف الدراسة ظترحىة
اظتاجلتَت.
ٜػ التفرغ التاـ ،أو اإلجازة الدراسية ندة دراسة اظتقررات يف نرحىة الدكتوراه.
ٓٔػ نلتندات أخرى تطىبها عدض األقلاـ الدىهية ،أو تراىا الدهادة ضرورية لقبولو.

مالحظة :كتب إحضار أصوؿ الوثائق لىهطاعقة عدد إلالف أشتاء اظتقبولُت قبو اً هنائيًا ،يف وقت حتدده الدهادة
 احقاً.

رابعاً :إجراءات القبول لغير السعوديين( :طالب المنح)

(*)

تقدـ اصتاندات اللدودية نن ًحا دراسية لىطىبة غَت اللدوديُت لىدراسات الدىيا ،لى بولُت:
ٔ) ننح داخىية لىطىبة غَت اللدوديُت اظتقيهُت يف اظتهىكة إقانة بظانية.
ٕ) ننح خارجية لىطىبة غَت اللدوديُت ن خارج اظتهىكة.
وتطبّق لى طالب اظتنح الداخىية واطتارجية الىوائح واألبظهة والتدىيهات اظتدهوؿ هبا يف اصتاندة ،و ا ينظر
إىل الطالب اظتخالف ألبظهة اإلقانة واللفر.
ويتم قبوؿ طالب اظتنح وفق اآللية اليت حتددىا لهادة الدراسات الدىيا ،اعتداء ن التقدـ عطىب ا التحاؽ إىل
لهادة الدراسات الدىيا ،نرف ًقا عو كل الوثائق واظتلتندات اظتطىوعة ،وعيابات التواصل ،مث حتويىو إىل الكىيات اظتدنية
لىهدادلة واظتوافقة ،وعددىا إىل لهادة الدراسات الدىيا  استيفاء اإلجراءات الالزنة ،مث يرفع الطىب إىل وزارة التدىيم
ألخذ اظتوافقة النهائية.
(*) أصدرت عمادة الدراسات العليا دليالً خاصاً بطالب المنح الدراسية يتضمن كل ما يتعلق بهم من إجراءات ،فليراجع.
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شروط القبول لطالب المنح:
تطبّق لى طالب اظتنح الداخىية واطتارجية شروط القبوؿ اظتطبّقة لى الطالب اللدوديُت عاإلضافة إىل اآليت:

ػ أ ا يزيد س الطالب ل (ٖٓ) سنة ظترحىة اظتاجلتَت ،و (ٖ٘) سنة لىدكتوراه ،ولتق جملىس اصتاندة ا استثناء ن ذلك.

ػ أ ا يكوف الطالب قد حصل لى ننحة دراسية أخرى ن إحدى اظتؤسلات التدىيهية عاظتهىكة .
ػ أ ا يكوف نفصو اً ن إحدى اظتؤسلات التدىيهية يف اظتهىكة.
ػ أف يكوف نع الطالبة ػترـ ،وف ًقا لىتدىيهات اظتنظهة ،لى أف يكوف نشهو اً مبنحة ،أو تكوف لديو إقانة بظانية أو
يقدـ لى سجل صاحب لهل اجة إىل خدناتو.
المستندات المطلوبة:
عاإلضافة إىل اظتلتندات اظتطىوعة لقبوؿ الطالب اللدوديُت يشًتط إحضار اآليت:
ػ صورة ن اإلقانة لىهقيهُت داخل اظتهىكة.
ػ صورة ن جواز اللفر ظت ىم خارج اظتهىكة.
ػ أف تُص ّدؽ رتيع الشهادات واظتلتندات ن اصتهات اظتختصة يف اظتهىكة.
ػ إذا كاف طالب اظتنحة لى كفالة خاصة فيشًتط نوافقة الكفيل نصدقة ن ال رفة التجارية.
رابعاً :مواعيد القبول:

للسعوديين :القبوؿ سنوي ،ويتم اإللالف لىقبوؿ ظترحىيت اظتاجلتَت والدكتوراه لى اظتوقع الرئيلي لىجاندة ،ولى

نوقع لهادة الدراسات الدىيا ،ونتتد لادة ألسبولُت.

لغير السعوديين (طالب المنح) :القبوؿ سنوي ،ويتم استقباؿ طىبات الراغبُت طواؿ الداـ ،وعدد أف ترسل لىكىيات
وتتم اظتوافقة لىيها ،ترفع لوزارة التدىم يف أوقات ندينة حتددىا الوزارة.
البرامج المتاحة[ :يراجع دليل البرامج الدراسية]

(*)

يُدى يف كل لاـ قبل فًتة القبوؿ مبدة كافية لى نوقع الدهادة ل رتيع التخصصات اظتتاحة ،وحت ّدث قائهة الربانج
بظرا ألف عدض األقلاـ الدىهية قد تقوـ عتدىيق أو استحداث عدض الربانج ،ويراجع يف ذلك
اظتتاحة يف كل لاـ؛ ً
دليل القبوؿ.

(*) تصدر عمادة الدراسات العليا سنوياً دليالً خاصاً بالبرامج المتاحة وكل ما يتعلق بها من شروط ،فليراجع.
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الفصل الثاني :نظام الدراسة
نظام الدراسة:
أوالً :اللوائح ذات العالقة بنظام الدراسة (أساليب الدراسة):
نص المادة ( )11لى أف الدراسة لىهاجلتَت عأحد األسىوعُت اآلتيُت:
ٔػ عاظتقررات الدراسية والرسالة ،لى أ ا يقل لدد الوحدات الدراسية ل أرعع ولشري وحدة ،نضافًا إليها الرسالة.
ٕ ػ عػػاظتقررات الدراسػػية يف عدػػض التخصصػػات ،لىػ أف يػػًتؾ جملىػػس اصتاندػػة حتديػػد لػػدد الوحػػدات الدراسػػية اظتطىوعػػة
حلب طبيدة التخصص لى أ اا يقل لدد الوحدات الدراسية ل ثالثُت وحػدة ،ويرالػ أف تتضػه اطتطػة الدراسػية
لىهاجلتَت لى نقررات دراسات لىيا ذات لالقة عالتخصص ن أقلاـ أخرى كىها أنك ذلك.
بصو :تكوف الدراسة لىدكتوراه عأحد األسىوعُت اآلتيُت:
وجاء في المادة (ً )14
أيضا نا ّ

ٔ -عاظتقررات الدراسية والرسالة ،لى أ اّ يقػل لػدد الوحػدات اظتقػررة لػ ثالثػُت وحػدة نػ نقػررات الدراسػات الدىيػا
عدد اظتاجلتَت ،نضافًا إليها الرسالة.
ٕ -عالرس ػػالة وعد ػػض اظتق ػػررات ،لىػ ػ أ اا يق ػػل ل ػػدد الوح ػػدات اظتق ػػررة لػ ػ اثن ػػيت لش ػػرة وح ػػدةُ ،ختص ػػص لىدراس ػػات
اظتوجهة ،أو الندوات ،أو حىقات البحع ،حلب التكوي الدىهي لىطالب وختصصو الدقيق.
ووف ًقــا للمــادة ( )11فػػإف اللػػنة الدراسػػية تنقلػػم إىل فصػػىُت رئيلػػُت  ا تقػػل نػػدة كػػل ننههػػا ل ػ ستلػػة لشػػر

ػبولا ،و ا تػػدخل ضػػهنهها فًتتػػا التلػػجيل وا اختبػػارات ،وفصػػل دراسػػي صػػيفي  ،ا تقػػل ندتػػو ل ػ ذتابيػػة أسػػاعيع،
أسػ ً
تُضالف خالعتا اظتدة اظتخصصة لكل نقرر.
وكتػػوز أف تكػػوف الدراسػػة يف عدػػض الكىيػػات لىػ أس ػاس اللػػنة الدراسػػية الكانىػػة ،وف ًقػػا لىقوالػػد واإلج ػراءات
اليت يقرىا غتىس اصتاندة ،مبا  ا يتدارض نع أحكاـ ىذه الالئحة.
ثانياً :المدة المقررة للحصول على الدرجة العلمية:
حددت المادة ( )16اظتدة اظتقررة لىحصوؿ لى الدرجة الدىهية يف عرانج الدراسات الدىيا عاآليت:
ٔ -اظتدة اظتقررة لىحصوؿ لى درجة اظتاجلتَت  ،ا تقل ل أرعدة فصوؿ دراسػية ،و ا تزيػد لػ ذتابيػة فصػوؿ دراسػية،
و ا ُحتلب الفصوؿ الصيفية و ا فصوؿ اضتذؼ والتأجيل ضه ىذه اظتدة.
ٕ -اظتدة اظتقررة لىحصوؿ لى درجة الػدكتوراه  ،ا تقػل لػ سػتة فصػوؿ دراسػية ،و ا تزيػد لػ لشػرة فصػوؿ دراسػية،
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و ا ُحتلب الفصوؿ الصيفية ضه ىذه اظتدة.
بصػو ُ :حتلػب اظتػدة القصػوى لىحصػوؿ
ول كيفية احتلػاب اظتػدة القصػوى عػدءًا وابتهػاء جػاء يف اظتػادة ( )ٖٚنػا ّ
لى الدرجة الدىهية ،ن عداية التلجيل يف نقػررات الدراسػات الدىيػا ،وحػىت تػاريخ تقػدمي اظتشػرؼ لػ الطالػب تقري ًػرا
إىل رئيس القلم نرف ًقا عو بلخة ن الرسالة ،أو أي نتطىبات أخرى لربباغتو.
ثالثاً :تسجيل الجداول والمقررات الدراسية:

ٔػ يقوـ نلجل الكىية عإلداد جدوؿ الفصل الدراسي التايل قبل هناية الفصل الدراسي اضتايل.
ٕػ يكوف تلجيل اظتقررات لىطىبة حلب الشدب الدراسية اظتتاحة.
ٖػ يكوف تلجيل اظتقررات لىطىبة اظتلتجدي والطىبة اظتنتظهُت عدوف رسوب آليًا.
ٗػ يكوف تلجيل اظتقررات لىطىبة اظتتدثري عالتنليق نع نلجل الكىية ولهادة الدراسات الدىيا يدويًا.
٘ػ يلجل لىطالب كانل اظتقررات الدراسية يف كل فصل دراسي حلب اطتطة الدراسية لىرببانج.
ٙػ لند حصوؿ أي إشكاؿ إلكًتوين يف التلجيل يقوـ الطالب مبراجدة نلجل الكىية لىدراسات الدىيا.
رابعاً :المقررات التكميلية:

أوالً :اللوائح ذات العالقة بالمقررات التكميلية:

بناء على المادة ( )38فإبو كتوز لىقلػم اظتخػتص أف يشػًتط لقبػوؿ الطالػب يف نػرحىيت اظتاجلػتَت أو الػدكتوراه،

اجتياز لدد ن اظتقررات التكهيىية ن نرحىة ساعقة ،يف ندة  ا تزيد لى ثالثة فصوؿ دراسية نع نرالاة نا يأيت:
ٔ -اجتياز اظتقرر التكهيىي يف اظترة األوىل عتقدير  ا يقل ل (جيد).
جدا).
ٕ – أ اا يقل نددالو الًتاكهي يف اظتقررات التكهيىية ل (جيد ً
ٖ –  ا يتم التلجيل يف عربانج الدراسات الدىيػا إ اا عدد اجتياز اظتقررات التكهيىية ،وكتوز لىقلم اإلذف عالتلجيل يف
نقررات الدراسات الدىيا إذا مل يبق لىيو سوى نقرر أو نقرري ن اظتقررات التكهيىية .
ٗ –  ا ُحتتلب اظتدة الزننية  اجتياز اظتقررات التكهيىية ضه اظتدة ادددة لىحصوؿ لى الدرجة.
٘ –  ا تدخل اظتقررات التكهيىية يف احتلاب اظتددؿ الًتاكهي ظترحىة الدراسات الدىيا.
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اإلجراءات:

ٔ) ترفع األقلاـ الدىهية عأشتاء الطالب اظتقبولُت اظتكىّفُت مبقررات تكهيىية ُند ِوبةً أناـ كل طالب نا سيُكىّف عو
ن اظتقررات إىل لهادة الدراسات الدىيا .
ٕ) تُلجل اظتقررات التكهيىية لىطالب ،وتدرج يف سجىو األكادنتي نلتقىةً ل اظتقررات اظتنهجية لىهرحىة اليت
سيدرس هبا.
ٖ) يدانل الطالب خالؿ دراستو لىهقررات التكهيىية وف ًقا لالئحة الدراسة وا اختبارات لىهرحىة اللاعقة اليت
يدرس ن نقرراهتا ،مبا  ا يتدارض نع نا ورد يف أصل اظتادة (.)ٔٛ
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الفصل الثالث :الحركات األكاديمية

(*)

التأجيل :وىو نوعان (تأجيل قَبول ،وتأجيل دراسة)
أوالً :اللوائح ذات العالقة بتأجيل ال َقبول:

أ /تأجيل ال َقبول:

نص ـ المــادة ( )13لى ػ أبػػو كتػػوز مبوافقػػة غتىػػس القلػػم اظتخػػتص ولهيػػدي الكىيػػة والدراسػػات الدىيػػا تأجيػػل قبػػوؿ
الطالب ،لى أ اا تتجاوز ندة التأجيل فصىُت دراسيُت ،و ا حتتلب ندة التأجيل ضه اضتد األقص ظتػدة اضتصػوؿ لىػ
الدرجة.

ثانياً:اإلجراءات:

ٔ) يتقدـ الطالب عطىػب تأجيػل القبػوؿ إلكًتوبيًػا ،نتضػهناً نػربرات الطىػب ،خػالؿ اظتػدة الزننيػة اظتبيّنػة يف التقػومي
األكادنتي اطتاص عدهادة الدراسات الدىيا.
ٕ) يتم لرض الطىب لى غتىس القلم ،مث يرفع إىل لهيد الكىية ،وننو إىل لهيد الدراسات الدىيا.
ٖ) يد ّد التأجيل بافذاً عدد نوافقة لهيد الدراسات الدىيا.
ب /تأجيل الدراسة:

أوالً :اللوائح ذات العالقة بتأجيل الدراسة:

وفقاً للمادة ( )11فإبو كتوز مبوافقة غتىس القلم اظتختص ولهيدي الكىية والدراسات الدىيا تأجيل دراسة الطالب

وفق اآليت:
قدرا نناسبًا ن الرسالة.
ٔ-أف يكوف الطالب قد اجتاز فصالً دراسيًا أو أكثر ،أو أؾتز ً
ٕ-أ اا يتجاوز غتهوع ندة التأجيل أرعدة فصوؿ دراسية ( سنتُت دراسيتُت).
ٖ-أف يتقداـ عطىب التأجيل قبل عداية الفصل الدراسي مبا  ا يقل ل أسبولُت.
ٗ -ا ُحتتلب ندة التأجيل ضه اضتد األقص ظتدة اضتصوؿ لى الدرجة.

(*) أصدرت عمادة الدراسات العليا دليالً خاصاً بالحركات األكاديمية يتضمن كل ما يتعلق بها من إجراءات ،فليراجع.
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اإلجراءات:
ٔ) يتم التنليق عُت الطالب واظترشد الدىهي أو اظتشرؼ.
ٕ) يتقدـ الطالب عطىب التأجيل لرب البواعة اإللكًتوبية ،نتضهنًا نربرات الطىب ،وخالؿ اظتدة الزننية اظتبينة يف
التقومي األكادنتي اطتاص عدهادة الدراسات الدىيا.
ٖ) يتم لرض الطىب لى غتىس القلم ،مث يرفع إىل لهيد الكىية ،وننو إىل لهيد الدراسات الدىيا.
ٗ) يد ّد التأجيل بافذاً عدد نوافقة لهيد الدراسات الدىيا.

أوالً :اللوائح ذات العالقة بحذف المقررات:

حذف المقررات:

في المادة ( )11كتوز أف لتذؼ الطالب رتيع نقررات الفصل الدراسي وفق نا يأيت:
ٔ  -أف يتقداـ عطىب اضتذؼ قبل ا اختبار النهائي.
ٕ -نوافقة غتىس القلم ولهيدي الكىية والدراسات الدىيا.
ٖ -أ اا يكوف ىذا الفصل الدراسي ضه ال ُفرص اإلضافية.

ُٗ -لتتلب ىذا الفصل الدراسي ضه ندد التأجيل اظتشار إليها يف اظتادة (ٕٕ).

ثانياً :اإلجراءات:

ٔ /يتم التنليق عُت الطالب واظترشد الدىهي أو اظتشرؼ.
ٕ /يتقدـ الطالب عطىب حذؼ الفصل (رتيع اظتقررات) لرب البواعة اإللكًتوبية ،نتضهنًا نربرات الطىب ،وخالؿ
اظتدة الزننية اظتبينة يف التقومي األكادنتي اطتاص عدهادة الدراسات الدىيا.
ٖ /يتم لرض الطىب لى غتىس القلم ،مث يرفع إىل لهيد الكىية ،وننو إىل لهيد الدراسات الدىيا.
دد اضتذؼ بافذاً عدد نوافقة لهيد الدراسات الدىيا.
ٗ /يُ ُ
االنسحاب:
أوالً :اللوائح ذات العالقة باالنسحاب:
جاء في المادة ( )14أبو إذا ابلحب الطالب ن الدراسات الدىيا عناء لى رغبتو ،مث أراد الدػودة إليهػا طبقػت
لىيو شروط ا التحاؽ وقت التلجيل اصتديد.
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ثانياً :اإلجراءات:

ٔ) أف يتقدـ الطالب عطىب ا ابلحاب لرب البواعة اإللكًتوبية.
ٕ) إذا كاف ا ابلحاب أثناء الدراسة فيىزـ الطالب إحضار إخالء الطرؼ وفق النهوذج اظتدد.
ٖ) تُبىغ الكىيات واألقلاـ الدىهية مبوافقة الدهادة لى ا ابلحاب.
طي القيد:

أوالً :اللوائح ذات العالقة بطي القيد:

ننقطدا ل الدراسة ويُطوى قيده كها ورد يف اظتادة (ٕ٘) ن  ائحة الدراسػات الدىيػا ،يف اضتػا ات
يُدترب الطالب
ً
اآلتية:
ٔ -إذا كاف نقبو اً لىدراسة ومل يلجل يف الوقت اددد.
ٕ -يف حاؿ التلجيل يف أحد الفصوؿ ،ولدـ نباشرتو لىدراسة عتذا الفصل.
ثانياً اإلجراءات:

ٔ) تتػػوىل الكىيػػة اظتختصػػة الرفػػع عأشتػػاء الطػػالب اظتنقطدػػُت ل ػ الدراسػػة دوف لػػذر نقبػػوؿ إىل لهػػادة الدراسػػات
الدىيا عناء لى توصية غتىلي القلم والكىية.
ٕ) يتم طي قيد الطىبة الذي مل يباشروا الدراسة أو اظتنقطدُت لنها عناء لى توصية غتىلي القلم والكىية
ونوافقة لهيد الدراسات الدىيا.
إلغاء القيد:

أوالً :اللوائح ذات العالقة بإلغاء القيد:
بنــاء علــى المــادة ( )16نػ  ائحػػة الدراسػػات الدىيػػا فإبػػو يُى ػ قيػػد الطالػػب عقػرار نػ غتىػػس لهػػادة الدراسػػات الدىيػػا يف
اضتا ات اآلتية:
ٔ -إذا إ قبولو يف الدراسات الدىيا ومل يُلجل يف الفًتة ادددة لىتلجيل.
ٕ -إذا مل كتتز اظتقررات التكهيىية وفق الشروط الواردة يف اظتادة (.)ٔٛ
ٖ -إذا ابلحب أو ابقطع ل الدراسة ،ظتدة فصل دراسي دوف لذر نقبوؿ.
عأي ن واجباتو الدراسية وفقا ألحكاـ اظتادة (ٕ٘) ن ىذه الالئحة.
ٗ -إذا ثبت لدـ جديتو يف الدراسة أو أخل ٍّ
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جدا) يف فصىُت دراسيُت نتتاليُت.
٘ -إذا اـتفض ند ادلو الًتاكهي ل تقدير (جيد ً
 -ٙإذا جتاوز فرص التأجيل ادددة يف اظتادة(ٕٕ).
 -ٚإذا أخػػل عاألنابػػة الدىهيػػة ،س ػواء يف نرحىػػة دراسػػتو لىهقػػررات أو إلػػداده لىرسػػالة ،أو قػػاـ عدهػػل متػػل عاألبظهػػة
والتقاليد اصتاندية.
 -ٛإذا مل كتتز ا اختبار الشانل – إف وجد – عدد اللهاح لو عإلادتو نرة واحدة.
 -ٜإذا قاررت صتنة اضتكم لى الرسالة لدـ صالحيتها لىهناقشة ،أو لدـ قبوعتا عدد اظتناقشة.
ٓٔ -إذا مل لتصل لى الدرجة خالؿ اضتد األقص ظتدهتا وفقا لىهادة (.)ٖٙ
ثانياً :اإلجراءات:

ػ تتوىل كل كىية عالتنليق نع القلم الدىهي اظتختص إعالغ لهادة الدراسات الدىيا مبا لديها ن اضتا ات اظتنصوص
لىيها.
ػ يُرفق كل نا يتدىق الة الطالب ن اظتربرات واإلجراءات اظتتخذة ندو كالتنبيهات واإلبذارات وػتاضر ال ش وؿتوىا،
وكل نا عٌت لىيو غتىلا القلم والكىية اظتوافقة لى إل اء قيده ،خاصة يف اضتا ات (ٗ  )ٚ ، ٙ ، ٘ ،ن اظتادة
(.)ٕٙ
ػ يصبح قرار غتىس لهادة الدراسات الدىيا بافذاً عدد التهاد ادضر واظتوافقة لىيو ن ندايل ندير اصتاندة.
إعادة القيد:
أوالً :اللوائح ذات العالقة بإعادة القيد:
في المادة ( )12ن  ائحة الدراسات الدىيا كتوز يف حا ات الضرورة القصػوى ،إلػادة قيػد الطالػب الػذي أُل ػي
قيػػده ،إذا كػػاف اضتائػػل دوف نواصػػىة دراسػػتو ظروفػاً قهريػػة يقبىهػػا غتىلػػا القلػػم والكىيػػة ،وتكػػوف إلػػادة القيػػد عنػػاء لىػ
توصية ن غتىس لهادة الدراسات الدىيا ،وعقرار ن غتىس اصتاندة.

ثانياً :اإلجراءات:

ػ يتقدـ الطالب عطىب إلادة القيد إىل القلم اظتختص ،نرفقاً عو نا يُثبػت الظػروؼ واظتػربرات القهريػة الػيت حالػت دوف
نواصىة دراستو.

ػ يدرض الطىب لى غتىس القلم ،ويرفع توصيتو إىل غتىس الكىية ،مث إىل غتىس لهادة الدراسات الدىيا ،وعدػد ذلػك
إىل غتىس اصتاندة  التهاده.
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الفرص اإلضافية
وىي نوعان( :فرصة إضافية لرفع المعدل ،وفرصة إضافية لعدم تمكن الطالب من الحصول على الدرجة في المدة المحددة وفقاً للمادة

[.)]16

أ /الفرصة اإلضافية لرفع المعدل:
أوالً :اللوائح ذات العالقة بالفرصة اإلضافية لرفع المعدل:
نصـ المــادة ( )18لىػ أبػػو كتػػوز اسػػتثناءً نػ الفقػػرة (٘) نػ اظتػػادة ( ،)*()ٕٙنػػنح الطالػػب فرصػػة إضػػافية واحػػدة
لفصػػل دراسػػي واحػػد أو فصػػىُت دراسػػيُت حػ ًػدا ألىػ  ،عنػػاء لىػ توصػػية غتىلػػي القلػػم والكىيػػة ونوافقػػة غتىػػس لهػػادة
الدراسات الدىيا.
ثانياً :اإلجراءات:

ٔ) ينظر القلم الدىهي اظتختص يف وضع الطالػب األكػادنتي لػَتى نػدى إنكابيػة رفػع نددلػو الًتاكهػي إىل (جيػد
جدا) فيها تبق لو ن نقررات.
ً
جدا) ؽتكنًا ،فيتقدـ الطالب عطىب الفرصة اإلضافية عدد التنلػيق نػع
ٕ) إذا كاف رفع اظتددؿ الًتاكهي إىل (جيد ً
اظترشد الدىهي أو اظتشرؼ إىل غتىس القلم ،وفق النهوذج اظتد ّد.
ٖ) تُرفع توصية غتىس القلم إىل غتىس الكىية ،وننو إىل غتىس لهادة الدراسات الدىيا.

ب /الفرصة اإلضافية لعدم تمكن الطالب من الحصول على الدرجة في المدة المحددة:
أوالً :اللوائح ذات العالقة بالفرصة اإلضافية للحصول على الدرجة العلمية:
وف ًقا للمادة ( )12فإبو كتوز استثناءً ن الفقرة(ٓٔ) ن اظتادة ( ،)*()ٕٙننح الطالب فرصة إضافية  ا تزيد ل
فصػػىُت دراسػػيُت ،عنػػاء لى ػ تقريػػر ن ػ اظتشػػرؼ ،وتوصػػية غتىلػػي القلػػم والكىيػػة ،وغتىػػس لهػػادة الدراسػػات الدىيػػا،
ونوافقة غتىس اصتاندة.

(*) بصت اظتادة ( )ٕٙلى أبو يُى قيد الطالب عقرار ن غتىس لهادة الدراسات الدىيا يف لدة حا ات ،وجاء يف الفقرة رقم (٘) ن اظتادة بفلها :إذا اـتفض نددالو الًتاكهي ل
جدا) يف فصىُت دراسيُت نتتاليُت.
تقدير (جيد ً
(*) بصت اظتادة ( )ٕٙلى أبو يُى قيد الطالب عقرار ن غتىس لهادة الدراسات الدىيا يف لدة حا ات ،وجاء يف الفقرة رقم (ٓٔ) ن اظتادة بفلها :إذا مل لتصل لى الدرجة خالؿ
اضتد األقص ظتدهتا وفقا لىهادة (.)ٖٙ
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ثانياً :اإلجراءات:

ٔ) يتق ّدـ الطالب يف عداية الفصل األخَت ن ندتو النظانية ،عطىب إىل اظتشرؼ يبُت فيو حاجتو لىفرصة اإلضافية.
ٕ) يُرفع الطىب نع تقرير اظتشرؼ إىل رئيس القلم اظتختص نرف ًقا عو نا يفيد تلجيىو ظتوضوع الرسالة ،وقدرتو لى
تلىيهها يف اظتدة ادددة ،واظتربرات الالزنة.
ٖ) يدرض الطىب لى غتىس القلم ،وننو إىل غتىس الكىية ،وتُرفع توصيتهها إىل غتىس لهادة الدراسات الدىيا،
وننو إىل غتىس اصتاندة.
التحويل:

وىو نوعان( :التحويل إلى الجامعة من جامعة أخرى ،والتحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الجامعة).

أ /التحويل إلى الجامعة من جامعة أخرى:
أوالً :اللوائح ذات العالقة بالتحويل إلى الجامعة من جامعة أخرى:
في المادة ( )10كتوز قبوؿ حتويل الطالػب إىل اصتاندػة نػ جاندػة أخػرى ندػًتؼ هبػا ،عنػاء لىػ توصػية غتىلػي
القلم والكىية ،ونوافقة غتىس لهادة الدراسات الدىيا نع نرالاة نا يأيت:
ٔ -توافر شروط القبوؿ يف الطالب ادوؿ ،وأي شروط أخرى يراىا القلم ضرورية .
ٕ -أ اا يكوف الطالب نفصو اً ن اصتاندة اد اوؿ ننها ألي سبب ن األسباب .
ٖ -كتوز احتلاب لدد الوحدات الدراسية اليت درسها ساع ًقا طب ًقا لآليت:
أ -أ ا يكوف قد نض لى دراستو لىوحدات اظتدادلة أكثر ن ستة فصوؿ دراسية.
ب -أف تتفق ن حيع اظتوضوع نع نتطىبات الرببانج اد اوؿ إليو.
ج -أ اا تتددى بلبة ىذه الوحدات ثالثُت يف اظتائة ن وحدات الرببانج ادوؿ إليو.
جدا).
د -أ ا يقل تقديره يف الوحدات اظتدادلة ل (جيد ً
ىػ  -ا تدخل الوحدات اظتدادلة ضه حلاب اظتدداؿ الًتاكهي.
و -تكوف اظتدادلة عتوصية ن غتىس القلم الذي يتبدو اظتقرر ونوافقة غتىلي الكىية ولهادة الدراسات الدىيا.
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ثانياً :اإلجراءات:

ٔ .يتقدـ الطالب عدد استيفاء الشروط عطىب التحويل إىل لهادة الدراسات الدىيا قبل عداية الفصل الدراسػي مبػا
 ا يقل ل أسبولُت ،نتضهناً اآليت:
ػ اللجل األكادنتي ن اصتاندة اظتراد التحويل ننها.
ػ وصف تفصيىي ندتهد لىهقررات اليت درسها ،ولدد وحداهتا.
ػحا في ػػو أب ػػو مل يك ػ نفص ػػو اً ألي س ػػبب نػ ػ
ػ ػ خط ػػاب ن ػ له ػػادة الدراس ػػات الدىي ػػا اد ػ ّػوؿ ننه ػػا نوض ػ ً
األسباب ،ومل يتخذ يف شأبو قرار تأدي ي.
ٕ .يُرسل الطىب إىل الكىية اظتدنية وننها إىل القلم الدىهي اظتختص.
ٖ .يقوـ القلم مبدادلة اظتقررات اليت درسها الطالب ،نع ضرورة نرالاة اآليت:
أ /أ اّ تقػل لػدد الوحػدات الدراسػية لكػل نقػرر نػ اظتقػررات الػيت درسػها الطالػب لػ لػدد الوحػػدات
الدراسية لىهقرر اظتناظر يف الرببانج ادوؿ إليو.
ب /تطاعق ادتوى الدراسي لىهقرري عنلبة  ا تقل ل ٘. %ٚ
ٗ .تُرفع توصية غتىس القلم إىل غتىس الكىية ،وعدورىا إىل لهادة الدراسات الدىيا.
ب /التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الجامعة:

أوالً :اللوائح ذات العالقة بالتحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الجامعة:
فــي المــادة ( )13كتػػوز حتويػػل الطالػػب ن ػ ختصػػص إىل آخػػر داخػػل اصتاندػػة ،عنػػاء لى ػ توصػػية غتىلػػي القلػػم
اد اوؿ إليو والكىية ونوافقة غتىس لهادة الدراسات الدىيا ،نع نرالاة نا يأيت:
ٔ -توافر شروط القبوؿ يف الطالب ادوؿ ،وأي شروط أخرى يراىا القلم ضرورية.
ٕ -كتػػوز احتلػػاب الوحػػدات الدراسػػية الػػيت سػػبق دراسػػتها يف اصتاندػػة ،إذا رأى القلػػم اظتخػػتص اأهنػػا نطاعقػػة لىرببػػانج
الذي يريد التحويل إليو وتدخل ضه نددالو الًتاكهي .
ٖ -أ ا يكوف الطالب قد أُل ي قيده ،ألي ن األسباب الواردة يف اظتادة ( )ٕٙن ىذه الالئحة .
ُٗ -حتتلب اظتدة اليت قضاىا الطالب يف الرببانج اد اوؿ ننو ،ضه اظتدة القصوى ادددة لىحصوؿ لى الدرجة.
٘ -يكوف التحويل ن عربانج إىل آخر ،ظترة واحدة خالؿ اظتدة ادددة لىحصوؿ لى الدرجة.
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ثانياً :اإلجراءات:

ٔ) يتقدـ الطالب عطىػب التحويػل إىل القلػم الدىهػي اظتخػتص يف الفػًتة الزننيػة ادػددة وفػق التقػومي الػزنٍت لدهػادة
الدراسات الدىياُ ،ن ْرفِ ًقا عو النهوذج اظتدػ ّد لىتحويػل ،وسػجل الطالػب األكػادنتي لىتخصػص اظتػراد التحويػل ننػو،
ندتهدا لىهقررات اليت درسها.
ووص ًفا تفصيىيًا
ً
٘ .يقوـ القلم مبدادلة اظتقررات اليت درسها الطالب ،نع ضرورة نرالاة اآليت:
أ /أ اّ تقػل لػدد الوحػدات الدراسػية لكػل نقػرر نػ اظتقػررات الػيت درسػها الطالػب لػ لػدد الوحػػدات
الدراسية لىهقرر اظتناظر يف الرببانج ادوؿ إليو.
ب /تطاعق ادتوى الدراسي لىهقرري عنلبة  ا تقل ل ٘. %ٚ
ٕ) ترفع توصية غتىس القلم اد اوؿ إليو الطالب إىل غتىس الكىية ،وننو إىل غتىس لهادة الدراسات الدىيا.
اإلنذارات األكاديمية:

أوالً :اللوائح ذات العالقة باإلنذارات:
نص المادة ( )11لى أبو إذا ثبت لدـ جدياة الطالب يف الدراسة ،أو أخل ع ٍّ
ػأي نػ واجباتػو الدراسػية ،عنػاءً
لىػ تقريػػر ن ػ اظتشػػرؼ لى ػ دراسػػتو ،يػػتم إبػػذار الطالػػب صطػػاب ن ػ القلػػم اظتخػػتص ،وإذا أُبػػذر الطالػػب ن ػرتُت ومل
يتالؼ أسباب اإلبذار فىهجىس لهادة الدراسات الدىيا عناءً لى توصية غتىس القلم إل اء قيده.
ثانياً:يضاف إلى ما نص عليو ىذه المادة الحاالت اآلتية:

أ) إذا زاد غياب الطالب عدوف لذر نقبوؿ ل شهري يف كل فصل دراسي يف نرحىة اإلرشاد الدىهي أو اإلشراؼ.
ب) إذا جتاوز بصف اظتدة ادددة لىحصوؿ لى الدرجة الدىهية ومل يتقدـ إىل القلم مبوضوع الرسالة ظترحىيت
اظتاجلتَت والدكتوراه ،وفقاً لىهادة ( )ٖٙن الالئحة.
ج) إذا تأخر الطالب يف إؾتاز نا طُىب ننو ن قِبل اجملالس الدىهية اظتختصة سواء يف نرحىة دراستو لىهقررات أو إلداده
لىرسالة.
د) إذا مل يلتجب لتوجيهات اظترشد الدىهي أو اظتشرؼ لى رسالتو.
ىػ) إذا مل يتهك ن الكتاعة الدىهية اليت تتناسب نع اظترحىة اليت يدرس هبا.
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ثالثاً :اإلجراءات:

نفصل ل الطالب إىل رئيس القلم الذي ينتهي إليو الطالب.
ٔ) يتق ّدـ اظترشد الدىهي أو اظتشرؼ عتقرير ّ
ٕ) يتم إبذار الطالب صطاب سري ن رئيس القلم .
ٖ) إذا مل يتجاوب الطالب عدد إبذاره نرتُت للبب واحد فيتم لرض أنره لى غتىس القلم ،وترفع توصية غتىس
القلم إىل لهيد الكىية وننو إىل غتىس لهادة الدراسات الدىيا  اختاذ اإلجراء اظتناسب يف حقو.
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الفصل الرابع :االختبارات ،ومراتب الشرف
االختبارات:
أوالً :اللوائح ذات العالقة باالختبارات:

فـ ــي المـ ــادة ( )40ن ػ ػ  ائح ػػة الدراسػ ػػة وا اختب ػػارات لىهرحى ػػة اصتاندي ػػة :ي ػػتم إج ػ ػراء ا اختب ػػارات يف نق ػػررات

الدراسات الدىيا لنيل درجة الدعىوـ ،أو اظتاجلتَت ،أو الدكتوراه ،ورصد التقديرات ،وف ًقػا لالئحػة الدراسػة وا اختبػارات
لىهرحىػة اصتانديػػة الصػػادرة نػ غتىػػس التدىػيم الدػػايل يف جىلػػتو الثابيػػة اظتدقػػودة عتػاريخ ٔٔٔٗٔٙ/ٙ/ىػػ ،فيهػػا لػػدا نػػا
يأيت:
باجحا يف اظتقرر إ ا إذا حصل فيو لى تقدير (جيد) لى األقل.
ٔ  -ا يدترب الطالب ً
ٕ -فيهػػا يتدىػػق عا اختب ػارات البديىػػة واظتقػػررات الػػيت تتطىػػب دراسػػتها أكثػػر ن ػ فصػػل دراسػػي يتخػػذ غتىػػس لهػػادة
الدراسات الدىيا نا يراه حياعتا عناء لى توصية غتىس القلم ونوافقة غتىس الكىية اظتختصة.
ٖ -أف كتتػػاز طالػػب اظتاجلػػتَت – إذا اقتض ػ عربػػانج دراسػػتو ذلػػك – وطالػػب الػػدكتوراه عدػػد إهنائههػػا رتيػػع اظتقػػررات
ػارا حتريريًػػا وشػػفويًا شػػانالً تدقػػده صتنػػة نتخصصػػة وفػػق قوالػػد يقرىػػا غتىػػس اصتاندػػة عنػػاء لىػ توصػػية
اظتطىوعػػة اختبػ ً
غتىس القلم ونوافقة غتىس الكىية اظتختصة وغتىس لهادة الدراسات الدىيا ،ويكػوف ىػذا ا اختبػار يف التخصػص
نرشحا لنيل الدرجة إذا اجتاز ا اختبار نػ اظتػرة
الرئيس لىطالب والتخصصات الفرلية إف وجدت ،ويدد الطالب ً
األوىل ،أنا إف أخفق فيو أو يف جزء ننو فيدط فرصة واحدة خالؿ فصىُت دراسيُت ،فإف أخفق يى قيده.
ثانياً :االختبارات الفصلية:

ٔ) لتدد غتىس الكىية عناءً لى اقًتاح غتػالس األقلػاـ الػيت تت ا
ػوىل تػدريس اظتقػررات فػًتة ا اختبػارات الفصػىية عػدءًا
وابتهاء.
ٕ) كتب أف تنتهي اختبارات األلهاؿ الفصىية قبل عداية ا اختبارات النهائية.
ٖ)  ا كتوز اختبار الطالب يف أكثر ن نقرري يف يوـ واحد.
ٗ) حتتلب درجة األلهاؿ الفصىية لىهقرر عإحدى الطريقتُت اآلتيتُت:
رتيدػػا ،أو
( أ ) ا اختبػػارات الشػػفهية ،أو الدهىيػػة ،أو البحػػوث ،أو أب ػواع األبشػػطة الصػػفيّة األخػػرى ،أو ننهػػا ً

ن عدضها ،واختبار حتريري واحد لى األقل.
(ب) اختباري حتريريُت لى األقل.
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٘) إذا مل يتهك الطالب ن حضور ا اختبار الفصػىي يف أي نقػرر لدػذر قهػري جػاز جملىلػي القلػم والكىيػة يف
اختبارا عديالً ،خالؿ ندة  ا تتجاوز هناية الفصل الدراسي التايل.
حالة الضرورة قبوؿ لذره واللهاح عإلطائو
ً
ثالثًا :االختبارات النهائية:

ٔ) تكوف درجة كل نقرر دراسي ن (ٓٓٔ) نائة درجة ،ودرجة النجاح (ٓ )ٚسبدوف درجة .
ٕ) لتدد غتىس الكىية عنػاءً لىػ اقػًتاح غتػالس األقلػاـ الػيت تت ا
ػوىل تػدريس اظتقػررات فػًتة ا اختبػارات النهائيػة عػدءًا
وابتهاء.
ٖ)  ا كتوز اختبار الطالب يف أكثر ن نقرري يف يوـ واحد ،إ اّ عاستثناء ن غتىس اصتاندة.
ٗ) لتدد غتىس الكىية عناء لى توصية غتىس القلم اظتختص ندة ا اختبار التحريػري النهػائي ،لىػ أ اا تقػل لػ
سالة ،و ا تزيد ل ثالث سالات.
٘)  ا يُلهح لىطالب عدخوؿ ا اختبار النهائي عدد ُنضي بصف سالة ن عدايتو ،كها  ا يُلهح لو عاطتروج ن
ا اختبار قبل ُنضي بصف سالة ن عدايتو.
 )ٙلترـ الطالب ن دخوؿ ا اختبار النهائي إذا زادت بلبة غياعو ل (ٕ٘  )%ن غتهوع اداضرات.
 )ٚتُرصد درجات كل نقرر خالؿ ندة  ا تزيد ل ثالثػة أيػاـ نػ تػاريخ اختبػاره ،مث يص ِ
ػادؽ لىيهػا رئػيس القلػم
دتهيدا لتثبيتها ،وإلالهنا لىطالب.
ولهيد الكىية؛ ً
 )ٛإذا مل يتهك الطالب ن حضور ا اختبار النهائي يف أي نقرر لدذر قهري جاز جملىلي القلم والكىية يف
اختبارا عديالً ،خالؿ ندة  ا تتجاوز هناية الفصل الدراسي التايل.
حالة الضرورة قبوؿ لذره واللهاح عإلطائو
ً
  )ٜا يتخرج الطالب إ ا عدد إهناء نتطىبات الدرجة الدىهية ومبددؿ تراكهي  ا يقل ل (جيد ج ًدا) .

خامسا :حساب التقديرات :
ً
ف ــي الم ــادة ( )18ن ػ  ائح ػػة الدراس ػػة وا اختب ػػارات لىهرحى ػػة اصتاندي ػػةُ :حتل ػػب التق ػػديرات ال ػػيت لتص ػػل لىيه ػػا

الطالب/الطالبة يف كل نقرر كها يىي:
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الدرجة اظتئوية

التقدير

رنز التقدير وزف التقدير ن (٘)

٘ٔٓٓ – ٜ

ؽتتاز نرتفع

أ+

٘

ٓ ٜإىل أقل ن ٜ٘

ؽتتاز

أ

٘ٗ,ٚ

ب+

ٓ٘ٗ,

ب

ٗ
ٖ٘,
ٖ

٘ ٛإىل أقل ن ٓ ٜجيد جداً نرتفع
ٓ ٛإىل أقل ن ٘ٛ

جيد جداً
جيد نرتفع

ج+

ٓ ٚإىل أقل ن ٘ٚ

جيد

ج

٘ ٚإىل أقل ن ٓٛ

سادسا :حساب التقدير العام عند التخرج:
ً

وفي المادة ( )12ن  ائحة الدراسة وا اختبارات لىهرحىة اصتاندية :يكوف التقدير الداـ لىهدداؿ الًتاكهي لند

خترج الطالب ،عناءً لى نددالو الًتاكهي كاآليت:
ٔ( -ؽتتاز) :إذا كاف اظتددؿ الًتاكهي  ا يقل ل (ٓ٘.)ٗ,
جدا) :إذا كاف اظتدداؿ الًتاكهي ن (٘ )ٖ,ٚإىل أقل ن (ٓ٘.)ٗ,
ٕ( -جيد ً
سابعاً :مراتب الشرف:

وفي المادة ( )10ن  ائحة الدراسة وا اختبارات لىهرحىة اصتانديةُ :دتنح نرتبة الشرؼ األوىل لىطالب اضتاصػل

لىػ ندػداؿ تراكهػػي نػ (٘ )ٗ,ٚإىل (ٓٓ )٘,لنػػد التخػػرج ،وُدتػػنح نرتبػػة الشػػرؼ الثابيػػة لىطالػػب اضتاصػػل لىػ
نددؿ تراكهي ن (ٕ٘ )ٗ,إىل أقل ن (٘ )ٗ,ٚلند التخرج.
ويُشًتط لىحصوؿ لى نرتبة الشرؼ األوىل ،أو الثابية:
( أ ) أ اا يكوف الطالب قد رسب يف أي نقرر درسو يف اصتاندة ،أو يف جاندة أخرى.
(ب) أف يكػػوف الطالػػب قػػد أكهػػل نتطىبػػات التخػػرج يف نػػدة أقصػػاىا نتوسػػط اظتػػدة عػػُت اضتػػد األد  ،واضتػػد األقص ػ
بصت لىيها اظتادة ( )ٖٙن الالئحة اظتوحدة لىدراسات الدىيا.
لىحصوؿ لى الدرجة الدىهية اليت ّ

(ج) أف يكوف الطالب قد درس يف اصتاندة اليت سيتخرج ننها نا  ا يقل ل (ِٓ )%ٙن نتطىبات التخرج.
تنبيو:
ٔ -يكوف نتوسط اظتدة عُت اضتد األد واضتػد األقصػ لىحصػوؿ لىػ درجػة اظتاجلػتَت سػتة فصػوؿ دراسػية أو
ثالث سنوات دراسية.
 -1يكػػوف نتوسػػط اظتػػدة عػػُت اضتػػد األد  ،واضتػػد األقصػ لىحصػػوؿ لىػ درجػػة الػػدكتوراه ذتابيػػة فصػػوؿ أو أرعػػع
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سنوات دراسية.
 -1الفق ػػرة (ج) خاص ػػة مبرحى ػػة البك ػػالوريوس ،أن ػػا الدراس ػػات الدىي ػػا فيش ػػًتط أف يك ػػوف الطال ػػب ق ػػد درس يف
اصتاندػػة الػػيت سػػيتخرج ننهػػا نػػا  ا يقػػل لػ (ِٓ )%ٚنػ نتطىبػػات التخػػرج ،وفقػاً لىهػػادة (ٖٓ) الفقػػرة (ٖ  /ج) نػ
 ائحة الدراسات الدىيا.
ثامناً :التظلم من نتيجة االختبارات:
إذا تأ ّكد الطالػب أف بتيجتػو يف ا اختبػار  ا تتوافػق نػع إجاعتػو فيهكنػو التقػدـ صطػاب تظىّػم إىل رئػيس القلػم الدىهػي
اظتختص ،ويكىف أسػتاذ اظتقػرر مبراجدػة الكراسػة ضػور الطالػب ،فػإف مل يقتنػع الطالػب فيك ّػوف ظتراجدػة كراسػة إجاعتػو
صتنة ن القلم ،وإذا تبُت لدـ نصداقية الطالب فيها ّادلاه ،فيحاؿ إىل صتنة الدراسػات الدىيػا عالقلػم  اختػاذ نػا تػراه
نناسبًا حياؿ فدىو.
تاسعاً :الغش في االختبارات:

أوالً :اللوائح ذات العالقة بالغش في االختبارات:
نص ـ المــادة ( )16ن ػ الالئحػػة اظتوحػػدة لىدراسػػات الدىيػػا لى ػ أبػػو يُى ػ قيػػد الطالػػب عق ػرار ن ػ غتىػػس لهػػادة
الدراسات الدىيا إذا أخل عاألنابة الدىهية ،سواء يف نرحىة دراستو لىهقررات أو إلداده لىرسػالة ،أو قػاـ عدهػل متػل
عاألبظهة والتقاليد اصتاندية.
ثانياً :اإلجراءات:
ٔ) إذا أخل عاألنابة الدىهية ،وننهػا( :ال ػش ،ػتاولػة الشػروع فيػو ،اإللابػة لىيػو ،ابتحػاؿ البحػوث والتقػارير ،أو
اس ػػتكتاهبا ،أو اس ػػتالعتا ،الل ػػرقات الدىهي ػػة عأبواله ػػا) أو خ ػػالف تدىيه ػػات وقوال ػػد إجػ ػراء ا اختب ػػار فتتب ػػع
اإلجراءات اآلتية:
أ-يقػػوـ أسػػتاذ اظتقػػرر ،أو لضػػو صتنػػة اظتراقبػػة مبنػػع الطالػػب نػ ا اسػػتهرار يف ا اختبػػار ،وكتاعػػة ػتضػػر يبػػُت فيػػو نػػا
حدث عدقة ،نرف ًقا عو نا يثبت ،مث لتيىو إىل رئيس القلم الذي ينتهي إليو اظتقرر.
ب-يشكل رئيس القلم صتنة تتوىل التحقيق يف اظتوضوع لى أف يكوف ىو أحد ألضائها.
ج-توقف بتيجة الطالب يف ذلك اظتقرر إىل حُت صدور قرار الىجنة .
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اظتوحدة لىدراسات الدىيا ،وقوالدىا
د -تقرر الىجنة الدقوعة اظتناسبة ضتالة الطالب وفق نا جاء يف الالئحة ّ
التنفيذية عاندة اظتىك خالد.
ى ػ ػ يػػتم الرفػػع عقػرار الىجنػػة جملىػػس القلػػم  اختػػاذ نػػا يػراه نناسػػبًا والرفػػع عتوصػػيتو جملىػػس الكىيػػة وننػػو إىل لهػػادة
الدراسات الدىيا.
و ػ لتاؿ اظتىف كانالً إىل الىجنة الطالعية عالدهادة لدراستو نرة أُخرى ودتحيصو.

ز ػ تَرفػػع الىجنػػة توصػػيتها إىل غتىػػس لهػػادة الدراسػػات الدىيػػا؛ ليتػػوىل اجملىػػس الفصػػل يف اظتوضػػوع ،ويكػػوف قػراره
هنائيًا ،ويصبح باف ًذا عدد التهاد ادضر ن ندايل ندير اصتاندة.
يوج ػو إليػػو إبػػذار يف اظتػػرة األوىل ،فػػإذا تكػػرر ذلػػك ننػػو
ػجيجا وؿتػػوه ف ّ
ٕ) إذا أحػػدث الطالػػب أثنػػاء ا اختبػػار ضػ ً
فورا ،وُكتب فيو ػتضر يُبُت فيو نا حدث عدقة ،مث لتػاؿ إىل
ُسحبت ورقة إجاعتو ،وأُخرج ن قالة ا اختبار ً
رئيس القلم  اختاذ نا يراه نناسبًا والرفع عتوصيتو جملىس الكىية وننو إىل لهادة الدراسات الدىيا.

الفصل الخامس :اإلرش ـاد العلمي:

أوالً :اللوائح ذات العالقة باإلرشاد العلمي:
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نص المادة ( )43لى أف يكوف لكل طالب دراسات لىيا نرشد لىهي نع عداية التحاقو عالرببانج؛ لتوجيهو يف
دراستو ،ونلالدتو يف اختيار نوضوع الرسالة ،وإلداد خطة البحع وفق القوالد اظتدتهدة ن غتىس اصتاندة ،عناءً
لى توصية غتىس لهادة الدراسات الدىيا.

ثانياً :اإلجراءات:

ٔ) لتدد القلم اظتختص اظترشد الدىهي لكل طالب نلتجد يف ندة  ا تزيد ل شهر واحد ن عداية التحاؽ
الطالب عالرببانج.
ٕ) تبدأ فًتة اإلرشاد الدىهي ن حُت إقرار ا اسم يف غتىس القلم ،وتنتهي عإقرار اسم اظتشرؼ الدىهي يف غتىس

لهادة الدراسات الدىيا.
وحل نشكالتو ،ونتاعدتو يف :سَت دراستو ،وابتظانو ،واختيار نوضوع
ٖ) يتوىل اظترشد الدىهي توجيو الطالب ّ
الرسالة ،وإلداد خطة البحع ،ونراحل تلجيل نوضوع الرسالة.
ٗ) كتب لى الطالب أف يكوف نتواصالً نع اظترشد الدىهي طيىة فًتة اإلرشاد ،وأف لتضر إليو يف اللالة ادددة
لإلرشاد نرة واحدة لى األقل شهريًا.
٘) يف حاؿ لدـ تواصل الطالب نع اظترشد ظتدة شهري لى األكثر فيطبق قو نا ورد يف اظتادة (ٕ٘) ن الالئحة اظتوحدة
لىدراسات الدىيا وقوالدىا التنفيذية.
ثالثاً :تقرير المرشد عن الطالب:
يقدـ اظترشد تقر ًيرا نفصالً إىل رئيس القلم ،يف هناية كل فصل دراسي ،يبُت فيو سَت الطالب يف دراستو ،وتقدنػو
فيها.

الفصل السادس :التقدم بخطة البحث لموضوع الرسالة العلمية:
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أوالً :اللوائح ذات العالقة بالرسائل العلمية:
جــاء فــي المــادة ( )41أف لىػ طالػػب الدراسػػات الدىيػػا عدػػد إهنػػاء رتيػػع نتطىبػػات القبػػوؿ ،واجتيػػازه ستلػػُت يف
اظتائػػة لى ػ األقػػل ن ػ اظتقػػررات الدراسػػية ،ومبدػػدؿ تراكهػػي  ا يقػػل ل ػ (جيػػد جػ ًػدا) ،التقػػدـ مبشػػروع الرسػػالة – إف
وجػػدت – إىل القلػػم ،ويف حالػػة التوصػػية عاظتوافقػػة لىيػػو ،يقػػًتح غتىػػس القلػػم اسػػم اظتشػػرؼ لى ػ الرسػػالة ،واظتشػػرؼ
اظتلػػالد  -إف وجػػد – أو أشتػػاء ألضػػاء صتنػػة اإلش ػراؼ نػػع حتديػػد رئيلػػها ،ويرفػػع عػػذلك إىل غتىػػس الكىيػػة ،وغتىػػس
لهادة الدراسات الدىيا؛ لىهوافقة لىيو عناءً لى تأييد غتىس الكىية.
ونص المادة ( )41لى أبو كتب أف تتهيز نوضولات رسائل اظتاجلتَت عاصتدة واألصالة ،كها كتب أف تتهيز

نوضولات رسائل الدكتوراه عاألصالة وا اعتكار ،واإلسهاـ الفالل يف إفتاء اظتدرفة يف ختصص الطالب.
بصػػو :تُكتػػب رسػػائل اظتاجلػػتَت والػػدكتوراه عالى ػػة الدرعيػػة،
ويف كتاعػػة الرسػػائل الدىهيػػة جــاء فــي المــادة ( )44نػػا ّ

وكتوز أف تُكتب عى ة أخرى يف عدض التخصصات عقرار ن غتىس اصتاندة ،عناءً لى توصػية غتىلػي القلػم والكىيػة،
وغتىس لهادة الدراسات الدىيا .لى أف حتتوي لى نىخص و ٍ
اؼ عتا عالى ة الدرعية.
ثانيًا :إجراءات التقدم بخطة البحث:

يتبٌت الطالب فكرة نوضوع لرسالتو ،ولتدد لو لنوابًا ،يقوـ عا استفلار لنو ل طريق نراسىة
ٔ) عدد أف ّ
اصتاندات األخرى ذات الدالقة ،حلب نا لتدده القلم الدىهي اظتختص.
ٕ) حتقيق الكتب الًتاثية ذات القيهة الدىهية يف غتاؿ التخصص يكوف يف إحدى اظترحىتُت فقط ،نع ضرورة
نرالاة التنويع يف تلجيل اظتوضولات عُت طالب الدفدة الواحدة نا عُت حتقيق كتب الًتاث وتلجيل نوضوع
ع يف الكىيات اليت هتتم عذلك.
ٖ) يىزـ الطالب التأكد ن لدـ ع اظتوضوع ،نع ضرورة البحع وا اطالع لى الدراسات اللاعقة ادىية
والداظتية إف ُوجدت؛ ليتهك ن نقاربتها مبوضولو.
ٗ) كتب أف يتقيد الطالب عاإلطار الداـ طتطة البحع وفق (فتوذج اإلطار الداـ طتطة البحع) ،ووفق أصوؿ
البحع الدىهي اظتتدارؼ لىيها.
٘)  ا لتق لىطالب التقدـ مبشروع الرسالة جملىس القلم إ اّ عدد التهاده ن اظترشد الدىهي.
 )ٙيتقدـ الطالب عاطتطة إىل اظترشد الدىهي الذي يقوـ عدوره عالتهاد اطتطة ،وتوقيدها ،والتوصية عدرضها لى
غتىس القلم ،وذلك وفق (فتوذج تقدمي نقًتح ثي).
 )ٚيق ّدـ الطالب ببذة يلَتة ل نوضولو ( ،)Seminarإذا احتاج األنر إىل ذلك ،يف حىقة بقاش أناـ ألضاء
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غتىس القلم.
 )ٛعدد نوافقة غتىس القلم لى اطتطة عشكىها النهائي يقًتح اجملىػس اسػم اظتشػرؼ لىػ الرسػالة ،ويرفػع توصػيتو
عذلك إىل غتىس الكىية ،مث إىل غتىس لهادة الدراسات الدىيا  التهادىا.
ثالثًا :التعديل على خطة البحث أو عنوان الرسالة:
ٔ) يف حاؿ حاجة الطالب إىل القياـ عتدديل جوىري لى خطة ثو اظتدتهدة يف الدنواف أو فيها إذا جتاوز
التدديل بلبة ٕ٘ %؛ فيتقدـ لىقلم اظتختص عطىب التدديل ،نع ذكر نربرات التدديل ،وتأييد اظتشرؼ عتا،
ويرفع عذلك إىل غتىس الكىية ،مث إىل غتىس لهادة الدراسات الدىيا.
ٕ)  ا لتق لىطالب التقدـ عتدديل اطتطة إ اّ عدد تأييد اظتشرؼ عتا.
ٖ) ترفع توصية غتىس القلم إىل غتىس الكىية ،وننو إىل لهادة الدراسات الدىيا.
رابعا :كتابة الرسائل العلمية (الطباعة واإلخراج):
ً
ٔػ يرال يف كتاعة الرسائل الدىهية األصوؿ الدىهية والفنية اظتتدارؼ لىيها يف البحع الدىهي.
ٕػ كتب التقيد مبا ورد يف (دليل كتاعة الرسائل الدىهية) ن القوالد اظتنظهة لكيفية كتاعتها وطبالتها وإخراجها.

الفصل السابع :اإلشـراف على الرسائل العلمية
أوالً :اللوائح ذات العالقة باإلشراف على الرسائل العلمية:
جاء في المادة ( )41ما نصو :لى طالب الدراسات الدىيا عدد إهناء رتيػع نتطىبػات القبػوؿ ،واجتيػازه ستلػُت
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يف اظتائػػة لىػ األقػػل نػ اظتقػػررات الدراسػػية ،ومبدػػدؿ تراكهػػي  ا يقػػل لػ (جيػػد جػ ًػدا) ،التقػػدـ مبشػػروع الرسػػالة – إف
وجػػدت – إىل القلػػم  ،ويف حالػػة التوصػػية عاظتوافقػػة لىيػػو ،يقػػًتح غتىػػس القلػػم اسػػم اظتشػػرؼ لىػ الرسػػالة ،واظتشػرؼ
اظتلػػالد  -إف وجػػد – أو أشتػػاء ألضػػاء صتنػػة اإلش ػراؼ نػػع حتديػػد رئيلػػها ،ويرفػػع عػػذلك إىل غتىػػس الكىيػػة ،وغتىػػس
لهادة الدراسات الدىيا؛ لىهوافقة لىيو عناءً لى تأييد غتىس الكىية.
ونص المادة ( )10لى أف يقدـ اظتشرؼ -يف هناية كل فصػل دراسػي -تقري ًػرا نفصػالً إىل رئػيس القلػم ،لػ
وترسل صورة ن التقرير إىل لهيد الدراسات الدىيا.
ندى تقدـ الطالب يف دراستوَ ،
ثانياً :اإلجراءات:
ٔ) لند نوافقة غتىس القلم لى خطة البحع يدُت لىطالب نشرؼ لى رسالتو.
ٕ) تبدأ فًتة اإلشراؼ ن حُت التهاد اسم اظتشرؼ الدىهي يف غتىس لهادة الدراسات الدىيا.
ٖ) كتب لىػ الطالػب أف يتواصػل نػع اظتشػرؼ طيىػة فػًتة اإلشػراؼ ،وأف لتضػر إليػو يف اللػالة ادػددة لإلشػراؼ
نرة واحدة لى األقل أسبولياً.
ٗ) يف حػػاؿ لػػدـ تواصػػل الطالػػب نػػع اظتشػػرؼ ظت ػدة شػػهري لى ػ األكثػػر فيطبػػق قػػو نػػا ورد يف اظتػػادة (ٕ٘) ن ػ الالئحػػة
اظتوحدة لىدراسات الدىيا وقوالدىا التنفيذية.
٘) تنتهي فًتة اإلشراؼ لى الطالب عأحد أنري :
أ /تقدمي اظتشرؼ تقريراً إىل القلم عدد اظتناقشة يفيد عاكتهاؿ رسالة الطالب واستيفاء رتيع نتطىبات الدرجة
الدىهية ،نرفقاً عو بلخة ن الرسالة عصورهتا النهائية.
ب /ابتهاء اظتدة اظتقررة ضتصوؿ الطالب لى الدرجة الدىهية وفقاً لىهادتُت ( ) ٖٙ ، ٕٜن الالئحة اظتوحدة لىدراسات الدىيا.
 )ٙيقػػدـ اظتشػػرؼ تقريػ ًػرا نفص ػالً إىل رئػػيس القلػػم ،يف هنايػػة كػػل فصػػل دراسػػي ،وفػػق النهػػوذج اظتد ػ ّد لى ػ النظػػاـ
اإللكًتوين.
 )ٚتكوف تدبئة ىذا التقرير نرتبطةً إلكًتوبياً عتلجيل الرسالة لىطىبة يف كل فصل دراسي.

الفصل الثامن :تسليم الرسالة ،ومناقشتها
تسليم الرسالة إلى القسم قبل المناقشة:
أوالً :اللوائح ذات العالقة بتسليم الرسالة:
تنص المادة ( )13لى أف يقدـ اظتشرؼ لى الرسالة ،عدد ابتهاء الطالب ن إلدادىا ،تقر ًيرا ل اكتهاعتػا إىل
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دتهيدا  استكهاؿ اإلجراءات اليت لتددىا غتىس لهادة الدراسات الدىيا.
رئيس القلمً ،
ثانياً :اإلجراءات:

ٔ) عدد ابتهاء الطالب ن إلداد رسالتو يقدـ اظتشرؼ تقر ًيرا ل اكتهاعتا إىل رئيس القلم ،وفق النهوذج اظتد ّد
نشفولا عطىب تشكيل صتنة ظتناقشة الرسالة ،ونرفقاً عو بلخة ن الرسالة.
لى النظاـ اإللكًتوين،
ً
ٕ) يلىم الطالب لىقلم النلخة النهائية ن الرسالة عددد ألضاء صتنة اظتناقشة .
ٖ) يدرض تقرير اظتشرؼ لى غتىس القلم؛ لتشكيل صتنة اظتناقشة واضتكم لى الرسالة ،ون مث لى غتىس الكىية ،وننو إىل
غتىس لهادة الدراسات الدىيا.

مناقشة الرسالة والحكم عليها:
أوالً :اللوائح ذات العالقة بمناقشة الرسالة:
جاء في المادة ( )12نا بصو :تُدِد صتنة اظتناقشة تقر ًيرا يوقاػع نػ رتيػع ألضػائها ،يقػداـ إىل رئػيس القلػم خػالؿ
أسبوع ن تاريخ اظتناقشة ،نتضهنا إحدى التوصيات اآلتية-:
ٔ  -قبوؿ الرسالة والتوصية مبنح الدرجة.
ٕ  -قبوؿ الرسالة نع إجراء عدض التدديالت ،دوف نناقشتها نرة أخرى ويف اوض أحػد ألضػاء صتنػة اظتناقشػة عالتوصػية
مبنح الدرجة ،عدد التأكد ن األخذ هبػذه التدػديالت يف نػدة  ا تتجػاوز ثالثػة أشػهر نػ تػاريخ اظتناقشػة ،وجملىػس
اصتاندة ا استثناء ن ذلك.
ٖ  -اسػتكهاؿ أوجػو الػنقص يف الرسػالة ،وإلػادة نناقشػتها خػػالؿ الفػًتة الػيت لتػددىا غتىػس لهػادة الدراسػات الدىيػػا،
عناءً لى توصية غتىس القلم اظتختص ،لى أ اا تزيد ل سنة واحدة ن تاريخ اظتناقشة.
ٗ  -لدـ قبوؿ الرسالة.
صػل ،إىل
ولكل لضو ن صتنة اظتناقشػة لىػ الرسػالة اضتػق يف أف يقػدـ نػا لػو نػ نرئيػات ن ػايرة أو حتفظػات يف تقريػر نف ا
كل ن رئيس القلم ،ولهيد الدراسات الدىيا ،يف ندة  ا تتجاوز أسبولُت ن تاريخ اظتناقشة.

ثانيًا :اإلجراءات:

نفصالً ل صالحية الرسالة لىهناقشة وفق النهوذج
ٔ) يقدـ كل لضو نناقش إىل رئيس القلم اظتختص تقر ًيرا ّ
اظتد ّد.
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ٕ) تتم نناقشة الطالب يف ندة  ا تزيد ل ثالثة أساعيع ن تاريخ تلىيم آخر اظتناقشُت تقريره ل الرسالة إىل
رئيس القلم.
ٖ) يُدى ل نولد اظتناقشة يف القلم والكىية قبل نولدىا عأسبوع لى األقل.
ٗ) يتوىل نقرر الىجنة وىو اظتشرؼ إدارة جىلة اظتناقشة واضتكم لى الرسالة.
٘) لى الطالب تلىيم النلخ اظتطىوعة ن الرسالة يف صورهتا النهائية وفق النهوذج اظتدد ،يف ندة  ا تتجاوز
شهراً ن تاريخ توصية الىجنة مبنح الدرجة وفق الفقرة (ٔ) ن ىذه اظتادة.
 )ٙإذا ق ّدـ أحد ألضاء الىجنة نرئيات ن ايرة أو حتفظات؛ فإهنا تدرض لى غتىس القلم خالؿ أسبوع ن
تاريخ تلىم رئيس القلم عتا  اختاذ التوصية اظتناسبة ،ورفدها جملىلي الكىية ولهادة الدراسات الدىيا.
نقر اظتناقشة ننحاً لىدرجة الدىهية حىت إقرارىا ن غتىس اصتاندة.
  )ٚا يُد ّد إلالف النتيجة يف ّ
إعادة مناقشة الرسالة:
أوالً :اللوائح ذات العالقة بإعادة مناقشة الرسالة:
بصت التوصية رقم (ٖ) يف اظتادة اللاعدة واطتهلُت ن ىذه الالئحة لى :
اسػػتكهاؿ أوجػػو الػػنقص يف الرسػػالة ،وإلػػادة نناقشػػتها خػػالؿ الفػػًتة الػػيت لتػػددىا غتىػػس لهػػادة الدراسػػات الدىيػػا ،عنػػاءً
لى توصية غتىس القلم اظتختص ،لى أ اا تزيد ل سنة واحدة ن تاريخ اظتناقشة.
اإلجراءات:
ٔ) يتوىل اظتشرؼ نتاعدة لهل الطالب يف استكهاؿ أوجو النقص اليت أوصت هبا الىجنة .
ٕ) كتب لى الطالب ا التزاـ عاظتدة ادددة  استكهاؿ النقص وإجراء التدديالت الالزنة.
ٖ) إذا مل يتقدـ الطالب عالرسػالة نلػتوفية لىتدػديالت اظتطىوعػة خػالؿ اظتػدة ادػددة فيطػوى قيػده عقػرار نػ غتىػس
لهادة الدراسات الدىيا عناء لى توصية غتىلي القلم والكىية.

منح الدرجة العلمية:
أوالً :اللوائح ذات العالقة بمنح الدرجة العلمية:
في المادة ( )18أف لى رئيس القلم اظتخػتص أف يرفػع تقريػر صتنػة اظتناقشػة إىل لهيػد الدراسػات الدىيػا يف نػدة
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 ا تتجاوز ثالثة أساعيع ن تاريخ اظتناقشة.
وفي المادة ( )12نا بصو :يرفع لهيد الدراسات الدىيا التوصية مبنح الدرجة إىل غتىس اصتاندة  اختاذ القرار.
ثانياً اإلجراءات:
ٔ) عدد استيفاء نتطىبات الدرجة الدىهية ،وعدد ا ابتهاء ن اظتناقشة تقدـ صتنة اظتناقشة تقريرىا إىل رئيس القلم
اظتختص ،نوقّػ ًدا ن رتيع األلضاء ،وفق النهوذج اظتد ّد ،خالؿ أسبوع ن تاريخ اظتناقشة.

ٕ) تدرض النتيجة النهائية لىطالب لى غتىس القلم ،وترفع توصيتو إىل لهيد الكىية ،وننو إىل لهيد الدراسات
دتهيدا لرفدها إىل غتىس اصتاندة.
الدىيا؛ ً
ٖ) عدد نوافقة غتىس اصتاندة لى ننح الدرجة ا
تتوىل لهادة الدراسات الدىيا تنفيذ إجراءات التخريج الالزنة،
وإصدار الوثيقة الرشتية لىخريج.
إخ ـالء الطـرف:
ٔ) يدترب إخالء الطرؼ شرطًا  استالـ وثيقة التخرج.
ٕ) يُىزـ الطالب عتلىيم النلخ اظتطىوعة ن الرسالة يف صورهتا النهائية لىجهات اظتختصة داخل اصتاندة وخارجها،
وىي :القلم الدىهي ،نكتبة اظتىك فهد الوطنية ،نكتبة اصتاندة اظتركزية (كل لى حلب طىبو) ،لهادة
الدراسات الدىيا (ستس بلخ إلكًتوبية).
شهرا ن تاريخ توصية الىجنة مبنح
ٖ) لى الطالب أف يُلىم النلخ اظتطىوعة ن الرسالة يف ندة  ا تتجاوز ً
الدرجة.
ٗ) إحضار نا يثبت تلىيم بلخ الرسالة لىجهات اظتختصة داخل اصتاندة وخارجها.
٘) التهاد إخالء الطرؼ ن لهيد الدراسات الدىيا.

الفصل التاسع :اإلجراءات المالية
مكافآت وإعانات الطالب بناء على الالئحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات السعودية
أوالً :مكافآت وإعانات الطالب السعوديين:
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نص

المادتان )43(:ن ىذه الالئحة لى أبو :يصرؼ لطالب الدراسات الدىيا اللدودي اظتنتظم غَت

اظتوظف ،اظتكافآت واإللابات اآلتية:
ٔ) نكافأة شهرية (ٓٓ )ٜلاير ،سنتاف لطىبة نرحىة اظتاجلتَت ،وثالث سنوات ظترحىة الدكتوراه.
ٕ) نكافأة شهر واحد سنويًا عدؿ كتب ونراجع لى أف يقتصر صرفها لى اظتدة النظانية ادددة إلهناء الدراسة
دوف التهديدات.
ٖ) نكافأة نقطولة نقدارىا (ٖٓٓٓ) لاير لطالب اظتاجلتَت َو(ٓٓٓٗ) لاير لطالب الدكتوراه عدؿ طبالة
الرسالة.
ٗ) إلابة نالية شهرية لىطالب الكفيف نلاوية ظترتب الدرجة األوىل ن اظترتبة اطتانلة عاسم عدؿ قارئ ووسائل
ندينة.
ثانيًا :مكافآت وإعانات (طالب المنح) الرسمية من خارج المملكة( :المنح الخارجية):

نص المادة )41(:لى أبو :يصرؼ لطالب اظتنح الرشتية ن خارج اظتهىكة ،اظتكافآت واإللابات اآلتية:

ٔ) نكافأة شهرية (ٓٓ )ٜلاير ،ندة الرببانج اظتقررة لىتخرج حلب اطتطة الدراسية اظتدتهدة.
ٕ) نكافأة شهر واحد سنويًا عدؿ كتب ونراجع لى أف يقتصر صرفها لى اظتدة النظانية ادددة إلهناء الدراسة

دوف التهديدات.
ٖ) نكافأة نقطولة نقدارىا (ٖٓٓٓ) لاير لطالب اظتاجلتَت َو(ٓٓٓٗ) لاير لطالب الدكتوراه عدؿ طبالة
الرسالة.
ٗ) تذكرة سفر عالدرجة اللياحية اظتخفضة لند اللفر يف هناية كل لاـ دراسي ،ن أقرب طريق دل إقانتو،
عشرط أف  ا يكوف الطالب قد حصل لى تذكرة سفر ن جهة أخرى.
ووفقاً ظتزايا اظتنح الدراسية اجملابية ن اطتارج فإبو يصرؼ لطالب اظتنحة اآليت(*):
٘) يصرؼ لطالب اظتنح نكافأة شهري عدؿ جتهيز لند القدوـ.
خترج لشح الكتب.
 )ٙيصرؼ لطالب اظتنح نكافأة ثالثة أشهر عدؿ ّ
مالحظة:

متصو.
ٔ) يكوف الصرؼ ل طريق لهادة شؤوف الطالب ،وقلم اظتكافآت عدهادة القبوؿ والتلجيل كل فيها ّ

(*) وهذا بناء على ما نصت عليه اللوائح ،وفقا ً لموقع وزارة التعليم (.)www.mohe.gov.sa
41

اندنيم اإلجزائي نطالب اندراساث انعهيا

ٕ)  ا تصرؼ اظتكافآت اظتذكورة ألاله لكل ن  :الطالب الذي جتاوز اظتدة النظانية إلهناء الدراسة ،الطالب
اظتدتذر ل الدراسة ،الطالب اظتؤجل ،الطالب اظتنقطع ل الدراسة ،الطالب اظتوظف ،الطالب الذي وجو لو
إبذار أكادنتي.
ثالثًا :إعانات أخرى:

في المادة ( :)41كتوز لىجاندة إسكاف الطالب غَت اظتوظف اظتنتظم يف اظترحىة اصتاندية أو نرحىة الدراسات

الدىيا يف حاؿ توفر اللك لدى اصتاندة.
وفي المادة ( :)44إذا كاف الرببانج األكادنتي لىطالب يتطىب سفره خارج ندينة الدراسة فتصرؼ لو اصتاندة
عناء لى توصية غتىلي القلم والكىية ونوافقة ندير اصتاندة تذكرة سفر عالدرجة اللياحية ذىاعًا وإياعًا وظترة واحدة
خالؿ اظترحىة الدراسية الواحدة.
وفي المادة :)41( :كتوز أف تقدـ اصتاندة لىطالب وجبات غذائية عأسدار ؼتفضة ،ولتدد غتىس اصتاندة اظتبىغ
الذي يدفدو كل طالب نقاعل كل وجبة.
رابعا :تشغيل الطالب المنتظمين:
ً
نص

المادة ( )46لى أبو :كتوز عقرار ن ندير اصتاندة تش يل الطالب اظتنتظهُت يف كىيات اصتاندة يف

عدض األلهاؿ اظتناسبة خارج وقت الدراسة؛ عشرط :توفر التهاد نايل ،وأف يكوف التداقد لى بظاـ اللالات أو
الوظائف اظتؤقتة ،وأ ا تزيد اظتكافأة ل (ٓٓٓٔ) لاير يف الشهر.
خامسا :الدعم المادي للرسائل العلمية واألبحاث:
ً

نتك لطالب الدراسات الدىيا أف يتقدـ عدد التنليق نع اظتشرؼ عطىب الدلم إىل رئيس القلم اظتختص ،ويرفع ل
طريق لهيد الكىية إىل وكيل اصتاندة لىدراسات الدىيا والبحع الدىهي ،وذلك وفق الىوائح اظتنظهة عتذا األنر.

الفصل العاشر :المخالفات الطالبية ،والعقوبات التأديبية
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أوالً :اللوائح ذات العالقة بالمخالفات الطالبية ،والعقوبات التأديبية:
ػنص الفقػػرة اللػػاعدة نػ اظتػػادة رقػػم ( )ٕٙلىػ أبػػو يُى ػ قيػػد الطالػػب عقػرار نػ غتىػػس لهػػادة الدراسػػات الدىيػػا :إذا
ٔ) تػ ّ
أخػػل عاألنابػػة الدىهيػػة ،س ػواء يف نرحىػػة دراسػػتو لىهقػػررات أو إلػػداده لىرسػػالة ،أو قػػاـ عدهػػل متػػل عاألبظهػػة
والتقاليد اصتاندية.
ػنص اظتػػادة الثابيػػة نػ  ائحػػة تأديػػب الطػػالب والطالبػػات عاندػػة اظتىػػك خالػػد لىػ أف :كػػل خػػروج لػ
ٕ) كهػػا تػ ّ
اآلداب اإلسػػالنية ،واألبظهػػة والى ػوائح ،والتدىيه ػات اصتاندػػة ؼتالفػػة تقتصػػي التأديػػب ،ون ػ ذلػػك لى ػ وجػػو
اطتصوص نا يأيت:
ٔ /التهاوف يف أداء الفرائض اإلسالنية.
متل ل اللَتة واللىوؾ داخل اصتاندة وخارجها.
ٕ/كل قوؿ أو فدل نتس الدي  ،أو الشرؼ ،أو الكرانة ،أو ّ
ٖ(/أ)كػػل نػػا متػػالف اآلداب اإلسػػالنية والػػذوؽ الدػػاـ يف اعتيئػػة والىبػػاس نثػػل :إطالػػة الشػػدر ،ولػػبس اللالسػػل ،ولػػبس
الذىب(طالب).
(ب) كل نا متالف اآلداب اإلسالنية والذوؽ الداـ يف اعتيئة والىباس نثل :التشبو عالرجاؿ والتربج واللفور والدالقات
اظتشبوىة واظتهارسات اللىوكية اللىبية (طالبات).
ٗ/إحضار األفالـ والصور واجملالت اظتنافية لآلداب اإلسالنية وحيازهتا داخل اصتاندة ونرافقها.
٘/رفع األصوات عصورة غػَت  ائقػة وخاصػة عػالقرب نػ قالػات اداضػرات ،وكػذلك رفػع آ ات التلػجيل داخػل اضتػرـ
اصتاندي.
/ٙاأللهاؿ اظتخىّة عأبظهة اصتاندة وتدىيهاهتا ؽتا يضر عاظتنشآت واظترافق اصتاندية.
/ٚتدطي ػػل اداض ػرات والتهرين ػػات وع ػرانج األبش ػػطة وال ػػدروس الدىهي ػػة ،واضت ػػع أو التألي ػػب لى ػ ل ػػدـ حض ػػورىا  ،أو
اإلخالؿ عالنظاـ أثناء ابدقادىا ،أو اصطحاب نا يتلبب يف ذلك .
 /ٛإساءة استخداـ اصتواؿ وجواؿ الكانَتا والبىوتوث عأي شكل ن األشكاؿ.
/ٜكػػل إتػػالؼ أو ػتاولػػة إتػػالؼ ظتنشػآت اصتاندػػة ونقتنياهتػػا نػ أثػػاث وأجهػػزة ونػواد ،ونطبولػػات وغَتىػػا ،أو إسػػاءة
استدهاعتا أو تشويهها.
ٓٔ/لدـ ا التزاـ عىوائح اإلسكاف اصتاندي ،وإساءة التدانل نع نقتنياتو عأي شكل ن األشكاؿ.
ٔٔ/التزوير عكل أشكالو.
ٕٔ /التدخُت داخل نرافق اصتاندة ونرافقها.
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أي ن ػ ننلػػويب اصتاندػػة ن ػ ألضػػاء ىيئػػة التػػدريس واظتػػوظفُت والطػػالب الطالبػػات ،وا التػػداء لى ػ
ٖٔ/اإلسػػاءة اىل ّ
أي فػػرد داخػػل اضتػػرـ اصتػػاندي مبػػا يف ذلػػك ننلػػوعو الشػػركات واظتؤسلػػات اطتدنيػػة
ؽتتىكػػاهتم ،وكػػذلك ا التػػداء لى ػ ّ
األخرى.
ٗٔ /إبشاء اصتهديات ،أو تنظيم اظتؤدترات  ،أو إصدار النشرات وتوزيدها داخل اصتاندة قبل اضتصوؿ لى نوافقػة نػ
أي ن ننلوعيها لوسائل اإللالـ أو جهات خارجية.
اصتهات اظتدنية ،وكذلك اإلد اء مبدىونات ل اصتاندة ،أو ّ
٘ٔ /ا ابقطػػاع لػ اللػػك اصتػػاندي دوف تبىيػػغ كتػػايب نلػػبق ودوف لػػذر نقبػػوؿ أو اسػػتقباؿ وإدخػػاؿ زوار عػػدوف لىػػم
نشريف اللك .
/ٔٙلدـ التزاـ الطالبات عاآلداب والقيم داخل حافالت النقل اصتاندي.
 /ٔٚاصطحاب اظتواد اطتطرة واظتهنولة ،واألسىحة عهيع أبوالها اىل داخل نباين اصتاندة ونرافقها.
ثانيًا :اإلجراءات:

ي أداة تلالد لى ال ش يف
ٔ) اإلخالؿ عاألنابة الدىهية أو ؼتالفة تدىيهات ا اختبارات ،يشهل :إحضار اصتوا ات أو أ ّ
ا اختبار ،أو ال ش يف ا اختبار ،أو ػتاولة الشروع فيو ،أو اإللابة لىيو ،وكذلك ال ش يف التقارير والبحوث واظتشاريع
الدراسية ،وابتحاعتا ،أو استكتاهبا ،اللرقات الدىهية عأبوالها ،دخوؿ الطالب ا اختبار نكاف طالب أخر ،أو دخوؿ
سواه عد اً ننو ،أو اإللابة لى ذلك.
ٕ) التحقيق نع الطالب ودراسة الواقدة ن قِبل صتنة يش ّكىها رئيس القلم أو لهيد الكىية ،ونع الطالبة يف اظتركز اصتاندي
لدراسة الطالبات.
ٖ) ترفع توصية الىجنة ن الكىية أو اظتركز إىل لهادة الدراسات الدىيا.
ٗ) ُ ،لتاؿ اظتىف كانالً إىل الىجنة الطالعية عالدهادة لدراستو ودتحيصو.
٘) ترفع الىجنة الطالعية توصيتها إىل غتىس لهادة الدراسات الدىيا.
 )ٙيتوىل غتىس الدهادة الفصل يف اظتوضوع ،ويدترب قراره هنائياً.
 )ٚيصبح القرار بافذاً عدد التهاد ادضر ن ندايل ندير اصتاندة.
العقوبات:
بصت الفقرة ( )ٚن اظتادة اللادسة والدشري لى أبػو يُى ػ قيػد الطالػب عقػرار نػ غتىػس لهػادة الدراسػات الدىيػا:
ّ
إذا أخل عاألنابة الدىهية ،سواء يف نرحىػة دراسػتو لىهقػررات أو إلػداده لىرسػالة ،أو قػاـ عدهػل متػل عاألبظهػة والتقاليػد
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اصتاندية.
بصػت لىيػو اظتػادة الثابيػة نػ  ائحػة تأديػب الطػالب والطالبػات
أموالً:إذا ارتكػب الطالػب /الطالبػة ؼتالفػة ؽتػا ّ

عاندػػة اظتىػػك خالػػد ،الػػيت سػػبقت اإلشػػارة إليهػػا آب ًفػػا ،فإبػػو ووف ًقػػا لىه ػواد )ٔٓ ،ٚ ،ٙ ،٘ ،ٗ( :ن ػ  ائحػػة تأديػػب
الطالب والطالبات عاصتاندة يتبع اآليت:
ٔ /تقوـ اصتهة الػيت وقدػت لػديها اظتخالفػة عتحريػر ػتضػر يبػُت بػوع اظتخالفػة وتفاصػيىها ،وتُقدنػو اىل اظتلػؤوؿ األوؿ يف
تىك اصتهة اليت وقدت فيها اظتخالفة ،وننو بلخة لدهيد الدراسات الدىيا.
ٕ/يف حاؿ وقػوع اظتخالفػة يف قالػة الدراسػة أو ا اختبػار يقػوـ لضػو ىيئػة التػدريس عػإخراج الطالػب نػ القالػة ،ولتػرر
ػتضرا عتفاصيل نا وقع ،ويقدنو نع اظتلتندات التوثيقية إف وجدت إىل لهيد الكىية اليت يتبدها الطالب.
ً
ٖ/يقوـ لهيد الكىية أو الدهادة اظتلابدة عالرفع عالدقوعة اظتقًتحة عدد التحقيق نع الطالب إىل رئيس الىجنة الدائهة
لىشؤوف الطالعية  اختاذ الالزـ.
ٗ /تقوـ لهيدة الكىية عالرفع عالدقوعػة اظتقًتحػة عدػد التحقيػق نػع الطالبػة نػ قبػل صتنػة التأديػب عالكىيػة يف اظتخالفػات
الواردة يف اظتادة الثابية إىل وكيل اصتاندة لكىيات البنات  اختاذ الالزـ.
٘ /تقوـ اصتهات األخرى عتحرير ػتضر عاظتخالفة والرفع هبا إىل وكيل اصتاندة لىدراسات الدىيا والبحػع الدىهػي  اختػاذ
الالزـ.
 /ٙيبىغ الطالب عاظتخالفة اظتنلوعة إليو واظتولد واظتكاف ادددي إلجراء التحقيق.
/ٚيتم رفع اظتوضوع يف حالة لدـ حضور الطالب يف اظتولد اددد لىتحقيق إىل الىجنة الدائهة لىشئوف الطالعيػة (فيهػا
متص الطالب) وإىل وكيل اصتاندة لكىيات البنات (فيها متص الطالبات) نرف ًقا عو الدقوعة اظتقًتحة.
/ٛلىجنة الدائهة لىشؤوف الطالعية ووكالة اصتاندة لكىيات البنات حق إيقاع رتيع أبواع الدقوعات الواردة يف اظتادة
الثالثة.
 /ٜظتدير اصتاندة أو ن يفوضو حق إيقاع أبواع الدقوعات الواردة يف اظتادة الثالثة ن ىذه الالئحة  ،وخاصة يف
اضتا ات اليت تلتدلي نداصتتها اللرية أو الظروؼ ا استثنائية ،أو تتطىب سرلة البت فيها .
ٓٔ  /حتاؿ اظتخالفات ذات الصب ة اصتنائية إىل اصتهات اظتختصة لىبت فيها ،نع احتفاظ اصتاندة ق إيقاع الدقوعات
اطتاصة هبا.
ٔٔ  /ا يدذر الطالب عاصتهل عأبظهة اصتاندة ولوائحها ن الدقوعة اظتًتتبة لى اظتخالفة.
العقوبات:
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بصت اظتادة الثالثة ن  ائحة تأديب الطالب والطالبات عاصتاندة لى أبو يتم إيقاع واحدة أو أكثر ن
ّ
الدقوعات ق ن يرتكب إحدى اظتخالفات اظتنصوص لىيها يف ىذه الالئحة ،واظتشار إليها ساع ًقا ،وتتضه ىذه
لددا ن الدقوعات اظتتفاوتة (فىًتاجع) ،وننها :التنبيو الشفوي ،و اإلبذار اظتكتوب ،واإليقاؼ ل الدراسة،
اظتادة ً
واضترناف ن دخوؿ ا اختبار ،والتبار اظتخالف راسبًا يف نقررات الفصل الدراسي ،وحتهيىو قيهة إصالح التالف ن
اظتهتىكات ،وتصل الدقوعة إىل الفصل النهائي لىطالب أو الطالبة ،ورفع األنر إىل اصتهات اظتختصة لند اضتاجة.

أرقام الهواتف للتواصل مع عمادة الدراسات العليا
حرصاً ن لهادة الدراسات الدىيا عاندة اظتىك خالد لتقدمي أفضل اطتدنات لطالهبا ،والتواصل ندهم واإلجاعة لى
استفلاراهتم وتلاؤ اهتم ،فقد إ ختصيص األرقاـ التالية:
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عمادة الدراسات العليا
عميد اندراساث انعهيا
وكيم عمادة اندراساث انعهيا
وكيم عمادة اندارساث انعهيا نهشؤون انفنيت
مديز اإلدارة
مديز اننظاو األكاديمي
مديز انقبول وانتسجيم
انمكافآث واالستحقاقاث انمانيت
انمجانس
انمنح اندراسيت
االتصاالث اإلداريت

)771(4271142
)771(4272142
)771(4273343
)771(4273717
)771(4272333
)771(4272141
)771(4272143
)771(4271147
)771(4273713
)771(4273343
)771(4273171

المركز الجامعي لدراسة الطالبات
وكيهت عمادة اندراساث انعهيا
مديزة اإلدارة
انقبول وانتسجيم
شؤون انطانباث

)771(4272134
)771(4272122
)771(4272271
)771(4272274
)771(4272221
)771(4272272

هذا باإلضافت إنى:
dgs@kku.edu.sa
الفاكس7100010177 /
ص.ب 02102/أبها 11001
www.facebook.com/dgskk
www.twitter.com/dgskku
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